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ค าน า 
  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา เปิดสอนเมื่อปี พ .ศ. 2556  
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ครบรอบ 4 ปี และได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ .ศ. 2560 และใน 
ปี พ.ศ.2561 มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษาเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562 ตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการปรับลดระยะเวลาการศึกษาจาก 5 ปี เป็นระยะเวลา 4 ปี ส าหรับหลักสูตรสาย  
ครุศาสตร์และการศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
มีสาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ความต้องการของ
ท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) โดยที่หลักสูตรมีวิชาเอกและวิชา
โท ซึ่งเปิดทางเลือกให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาโทได้ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ และจิตวิทยาและการแนะแนว ส าหรับโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต แบ่งเป็น กลุ่ม
วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมทั้งหมดไม่น้อยว่า 149 หน่วยกิต 
จุดเด่นของหลักสูตรคือ ผลิตครูผู้สอนด้านการสอนอิสลามศึกษาที่มีความรู้ประกอบทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย หรือการศึกษาพิเศษ หรือจิตวิทยาและการแนะแนว เพ่ือสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เน้นการสอนโรงเรียนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ด้านอิสลามศึกษาและวิชาโทที่นักศึกษาเลือกเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและการท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
การกลั่นกรองหลักสูตร ที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรเล่มนี้มี      
ความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ที่ได้ร่วมกันปรับปรุง
หลักสูตรจนแล้วเสร็จพร้อมที่จะน าไปเปิดสอนต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะสามารถน าไปจัดการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตครูและบุคลากรด้านการสอนอิสลามศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัด
การศึกษาในศาสตร์อิสลามศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

(นายอิบบรอเฮง  อาลฮูเซน) 
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ    : ครุศาสตร ์

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร :  25561571100513 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (4 ปี) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Teaching Islamic Education 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 
   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 149 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   
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5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษาอาหรับและภาษามลายู 
 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง) 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา 

มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 มื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 
     ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ในปี
การศึกษา 2564 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 ครูสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
8.2 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
8.3 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด 
8.4 ครูสอนทางการศึกษาพิเศษในทุกสังกัด 
8.5 นักกระตุ้นพัฒนาการ 
8.6 ครูสอนการแนะแนวในทุกสังกัด 
8.7 นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
8.8 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.9 พนักงานในบริษัทของในประเทศและต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน  
8.10  ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการศึกษา 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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) 
ป. (วิชาชีพครู) 
 
B.A. (การปรึกษาและแนะแนว
อิสลาม) 

มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตาน ี
State Institute for Islamic 
Studies (IAIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta   
ประเทศอินโดนีเซีย 

2555  
2553 

 
2543 

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

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
B.A. (Shari’ah and Islamic) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
Mu’tah University of Jordan 
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 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 

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

ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน) 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2559 
 

2547 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

     สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ.2560-2564 ที่ส าคัญประกอบด้วย  
1) โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 2) คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา  
โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคตทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก     การขาดทักษะความรู้
ความสามารถที่ส่งผลต่อคุณภาพแรงงานของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อ
ภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 3) ครอบครัว พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูง ส่งผล
ต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจและ
สังคม ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง จาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 2.7 คน ในปี 2557 และมี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 4) คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่ า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.8 ปี   ในปี 2551 เป็น 9.3 ปี ในปี 2558 แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจ ากัดที่ส าคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนที่เน้นการท่องจ า ท าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
ครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุก
มิติอย่างสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม
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และความรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวังด้วยจิตส านึกและมี
คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี  มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็น
ก าลังในการแข่งขันของประเทศได้ 

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาของคณะครุศาสตร์ จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต     
ด้านการสอนอิสลามศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ 
สร้างสันติสุขและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวนับถือ
ศาสนาอิสลามท าให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามมีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

     ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
แตกต่างจากพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของประเทศ คือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา
เพ่ือให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และความรู้ทางด้านศาสนา
อิสลามควบคู่กัน ท าให้   ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก โรงเรียนดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม“โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” โรงเรียนประเภท
นี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษา
รูปแบบดังกล่าว สามารถสนองตอบตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้นยัง
มีสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจ ามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ดังนั้น ความต้องการครูผู้สอนอิสลามศึกษาจึงมีจ านวนมาก และปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่
มีใบประกอบวิชาชีพครู การเปิดสอนหลักสูตรนี้จึงช่วยพัฒนาบุคลากรในการสอนอิสลามศึกษาให้มีใบ
ประกอบวิชาชีพอีกด้วย และส่งเสริม  การเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนใน
สาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างความรู้ศาสนาและสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรม สังคมมุสลิมใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ในเรื่องของสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มของสังคมไทย ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ที่หลั่งไหล
เข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คน
ไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลัก
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มากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนด ี มีคุณธรรม 

จากสถานการณ์การพัฒนาดังกล่าว จึงได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนการพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติให้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส   ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการ
ศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน คือ การพัฒนาให้คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์        
มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถ
ในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพ
กายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย รวมทั้ง
การพัฒนาให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

จากเป้าหมายดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ปรับเปลี่ยนค่านิยม     
คนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  2) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านคณิตศาสตร์  ด้านศิลปะ และด้าน
ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต และสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
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เป็นผู้แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามา
เป็นครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครู
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
และเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้ง      
การพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่าง ๆ  ทั้งในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตลอดจนการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งการพัฒนาให้
ได้ผลต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาอิสลามได้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม นอกจากนั้นการเปิดสอนหลักสูตรนี้ท าให้
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้สนใจ สามารถเลือกเรียนวิชาด้านศาสนาอิสลามได้
ตามความต้องการ ท าให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการให้บุตรหลานได้
เรียนศาสนาด้วย จึงถือว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่ งแก่เยาวชนมุสลิมที่อยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

   จากความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็ก
วัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะน าและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู  
ปรับระบบประเมินวิทยฐานะ   ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และ
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สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

นอกจากนั้นแล้ว ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้
ด าเนินการจัดท าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์และสอบถามผู้ใช้
บัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูพ่ีเลี้ยง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  พบว่า  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นสมควร
ในการปรับปรุงหลักสูตร และตั้งข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงจากวิชาเอกเดี่ยว เป็นวิชาเอก-โท ซึ่ง
ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นว่าหากหลักสูตรจะเพ่ิมวิชาโท ควรเพ่ิมสาขาด้านการศึกษาปฐมวัย เพราะ
โดยส่วนใหญ่ครูอิสลามศึกษาสามารถบูรณาการกับศาสตร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สามารถสอนผู้เรียน
ในหลักการอิสลามศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นเพ่ือเป็นการปลูกฝังที่ดีในการด ารงชีวิต  อีกทั้งยังมีการเสนอให้
เพ่ิมสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาและการแนะแนวอีกด้วย ซึ่งสามารถบูรณาการองค์ความรู้
ให้เข้ากับอิสลามศึกษาได้   
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการ
ตอบสนองความต้องการการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป็นพันธกิจส าคัญตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า “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 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้านจัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร์ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย

ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 
                  รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา
เลือก และ/หรือเลือกเสรีได้  

13.3 การบริหารจัดการ 
                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/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 
มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้        

ความช านาญในวิชาชีพ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการอิสลามศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามีความประเสริฐด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของอิสลาม 

ความส าคัญของหลักสูตร   
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิต

บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการสอนอิสลามศึกษา มีความสามารถใน             

การประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการค าสอนทางศาสนาอิสลามกับศาสตร์สากล ภูมิปัญญาไทย และ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณตาม

วิชาชีพครู และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิธีวิทยาการ

จัดการเรียนรู้    
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   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม และมี

ความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กัน ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิด

โรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่จั ดการศึกษาตาม

หลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจ านวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชา

สามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่สนองตอบตามความต้องการของประชาชน และจากการศึกษา

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะเรียนด้าน

อิสลามศึกษาในระดับมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ และโรงเรียนที่จัดการเรียน

การสอนด้านอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่มีความต้องการครูผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพครู 

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการบู รณาการ

ความรู้ ด้านศาสนากับศาสตร์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรตามระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างมาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เห็นว่าการผลิตบัณฑิตด้านการสอนอิสลามศึกษาสามารถเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นั่นเอง  

   นอกจากนั้นยังเป็นการด าเนินการตรงตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนา        

องค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อีกด้วย 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        

มีวัตถุประสงค์ในการผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านการสอนอิสลามศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่
ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1.2.1 เป็นผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองทีด่ี การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รู ้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ       
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล
ควบคู่คุณธรรมอิสลาม 
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1.2.2 มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้านความเป็นครู 
และเป็นผู้น าทางการสอนอิสลามศึกษา ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ก้าวทันต่อวิชาการที่เปลี่ยนแปลง 
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 มีความสามารถในการสื่อสารคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแก้ปัญหาด้วยวิทยปัญญา สร้างสรรค์ และสามารถประสานระหว่าง
เจตคติที่แตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1.2.6 สามารถใช้หลักธรรมอัล-กุรอานและอัซซุนนะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหา
ทางจริยธรรม และปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตและสังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด และตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ติ ด ต า ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ ใน
วิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคมหรือ
หน่วยใช้บัณฑิตต่อผู้ประกอบวิชาชีพ 

5. พัฒนาหลักสูตรโดยมี พ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับชาติ 

1. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตร 

2. เ อ ก ส า ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร 

3. ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยน 
แปลงของวิชาชีพ 

4. รายงานผลการประเมิน
หลั กสู ต รของนั ก ศึ ก ษ า 
บัณฑิตผู้ ใช้บัณฑิต  และ
อาจารย์ที่เก่ียวข้อง     
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาบุคลากรทั้ งผู้สอน
และผู้ เรียนด้านการเรียน
การสอนบริการวิชาการ 
และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 
ใ ห้ ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้
ทางด้านเทคนิคและวิธีสอน
ไ ป ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนบุคลากรทั้ งผู้ สอนและ
ผู้เรียนให้ท างานบริการวิชาการ 

2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

1. จ านวนโครงการและผลการ
ประเมินของแต่ละโครงการ 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติ 
การสอนในสถานศึกษาของ
นักศึกษา 

 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เ พ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

พัฒนาทักษะของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านวิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู้  

1. โครงการเพ่ิมพูนทักษะการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

2. ผลการประเมินประสิทธิ  
ภาพการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. ความพึงพอใจของผู้ เรียน
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาใน
แต่ ละมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 

          ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบ

ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ภาคผนวก ก) 
2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จชั้นอิสลามศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง (3 มูตาวัซซีเตาะห์) 

หรือผ่านการทดสอบความรู้อิสลามศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
2.2.4 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศ หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง 
2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
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2.3.3 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่จะต้องบูรณาการความรู้
และขาดทักษะในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 2.3.4  นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการใช้ชีวิตห่างไกลจากผู้ปกครองและต้องช่วยเหลือ
และดูแลตนเองในการอยู่หอพัก 

2.3.5  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 ทั้งด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
 2.4.4  มีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษา 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระดับปริญญาตรี (4ปี)      

ชั้นปีที่ 1 36* 36 36 36 36 

ชั้นปีที่ 2 - 36 36 36 36 

ชั้นปีที่ 3 - - 36 36 36 

ชั้นปีที่ 4 - -  36 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 36 36 

 

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

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ 14,000 บาท ต่อ
ภาคการศึกษา  

504,000 1,008,000 1,512,000 2,016,000 2,520,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

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

รวมรายรับ 529,200 1,058,400 1,587,600 2,116,800 2,646,000 
             
         2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
1. เงินคงคลัง ร้อยละ 20 105,840 211,680 317,520 423,360 529,200 
2. รายจ่ายระดับ 

 มหาวิทยาลัยร้อยละ 40  211,680 423,360 635,040 846,720 
 

1,058,400 
3. ค่าใช้จ่ายในการ 

ด าเนินงานร้อยละ 40  211,680 423,360 635,040 846,720 
 

1,058,400 
รวม 529,200 1,058,400 1,587,600 2,116,800 2,646,000 

จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 

 

 
2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน  
 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
การเทียบโอนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                         ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                          ไม่น้อยกว่า 113 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                ไม่น้อยกว่า   43 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาการศึกษา                         ไม่น้อยกว่า 31  หน่วยกิต 

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเอก                                     ไม่น้อยกว่า 
      2.2.1 วิชาเอก                                 ไม่น้อยกว่า 
      2.2.2 วิชาโท                                  ไม่น้อยกว่า 

70 
40 
30 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 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 
5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication  
3(2-2-5) 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 
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5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 
 

3(2-2-5) 

          1.2 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต            ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 
 

3(2-2-5) 

          1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                      ไม่น้อยกว่า        9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล  

Logical Thinking 
3(2-2-5) 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 
 
 

3(2-2-5) 

         1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                ไม่น้อยกว่า       3 หน่วยกิต 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Philosophy for Local Development 

3(2-2-5) 

   

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                 ไม่น้อยกว่า     113  หน่วยกิต 
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                             ไม่น้อยกว่า      43              หน่วยกิต 

              2.1.1 วิชาการศึกษา                        ไม่น้อยกว่า      31                                                  หน่วยกิต 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   

Ethics and Spirituality for Teachers 
3(2-2-5) 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร  
Curriculum Development 

3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู   
Psychology for Teacher 

3(2-2-5) 
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1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1   
Learning Management Science 1 

3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2   
Learning Management Science 2 

3(2-2-5) 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   
Education Administration and Quality Assurance in Education 

3(2-2-5) 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและ 
การเรียนรู้ 
Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

3(2-2-5) 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
Learning Measurement and Evaluation 

3(2-2-5) 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
Research and Development in Innovation and Learning 

3(2-2-5) 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Language for Communication 

3(2-2-5) 

1102404 คุรุนิพนธ์   
Individual Development Plan 
 

1(0-1-2) 

             2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    ไม่น้อยกว่า    12        หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 

Internship 1    
2(90) 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship 2 

2(90) 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
Internship 3  

2(90) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  
Internship 4 
 
 
 

6(290) 
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     2.2 กลุ่มวิชาเอก                                      ไม่น้อยกว่า     70              หน่วยกิต 
          2.2.1 วิชาเอก                                    ไม่น้อยกว่า     40                                     หน่วยกิต 
1102105 อัล-กุรอาน 

Al-Qur’an 
3(3-1-5) 

1102106 หะดีษ 
Hadith 

3(3-1-5) 

1102107 การสอนเตาฮีด 
Teaching Tauhid 

2(2-2-2) 

1102108 การสอนอัล-กุรอาน 
Teaching Al-Qur’an   

3(2-2-5) 

1102109 ชีวประวัติ 
History of Prophets     

2(2-2-2) 

1102110 การสอนอัคลาก 
Teaching  Aklhak 

2(2-2-2) 

1102111 การสอนภาษาอาหรับ 
Teaching Arabic  

3(2-2-5) 

1102212 
 

ประวัติศาสตร์ 
History  

2(3-0-3) 
 

1102213 ฟิกฮฺ 
Fiqh 

3(2-2-5) 

1102214 เศรษฐศาสตร์ 
Economics 

2(3-0-3) 

1102215 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Islamic Education in Southern Provinces 

2(2-1-3) 

1102316 การสอนฟิกฮฺ 
Teaching  Fiqh   

2(1-2-3) 

1102317 การสอนหะดีษ 
Teaching  Hadith   

2(1-2-3) 

1102318 ปรัชญาการศึกษา 
Philosophy of  Education 

2(2-1-3) 
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1102319 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
Research Methodology in Educatiom  

3(2-2-5) 

1102320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา 
Learning Management Design in Islamic Education 

2(1-2-3) 

1102421 ศาสนาและแนวคิด 
Religion and Concepts 
 

2(3-0-3) 

         2.2.2 วิชาโท                                      ไม่น้อยกว่า     30                                                                   หน่วยกิต 
                 กลุ่มวิชาโท (การศึกษาปฐมวัย)                           30 หน่วยกิต 
1107102  การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

Well-being Development and Safety for Early Childhood 
3(2-2-5) 

1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย 

Language and Communication Activities for Early Childhood 
3(2-2-5) 

1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for 
Early Childhood      

3(2-2-5) 

1107207  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood 

3(2-2-5) 

1107208  การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
Activities for Physical Readiness Promotion of Early Childhood      

3(2-2-5) 

1107209  การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย    
Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education 

3(2-2-5) 

1107210  สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
Materials and toys for early childhood   

3(2-2-5) 

1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
Activities and Plays for Early Childhood Learning       

3(2-2-5) 
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1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
Experiential Integrated Learning for Early Childhood during 3-6 
year-old  
 

3(2-2-5) 

                 กลุ่มวิชาโท (การศึกษาพิเศษ)                             30 หน่วยกิต 
1108202 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ 

Introduction to Special Education 
3(2-2-5) 

1108203  ความเป็นครูทางการศึกษาพิเศษ 
Special Education Teacher Actualization 

3(2-2-5) 

1108204  จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Psychological Aspects of Children with Special Needs 

3(2-2-5) 

1108305 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Identify and Assessment of Children with Special Needs 

3(2-2-5) 

1108306  การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
Early Intervention Services 

3(2-2-5) 

1108307  การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมายส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Developing Speech Language and Communication Skills for 
Children with Special Needs 

3(2-2-5) 

1108408  ภาษามือเบื้องต้น 
Basic Sign Language 

2(1-2-3) 

1108409  การจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Behavior Management for Children with Special Needs 

3(2-2-5) 

1108410 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ 
Learning Management of Special Education 

4(2-4-6) 

1108411 การเสริมสร้างการด ารงชีวิตอิสระ  และทักษะอาชีพส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
Promoting Independent Living and Occupation Skills for 
Persons with Special Needs 
 

3(2-2-5) 
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                  กลุ่มวิชาโท (จิตวิทยาและการแนะแนว)                 30 หน่วยกิต 

1105202 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(2-2-5) 

1105203  จิตวิทยาพัฒนาการ 
Developmental Psychology 

3(2-2-5) 

1105204  หลักการแนะแนวเบื้องต้น 
Basic guidance principles 

3(2-2-5) 

1105305 จิตวิทยาครอบครัว 
Family Psychology 

3(2-2-5) 

1105306  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
Psychology of Learning 

3(2-2-5) 

1105307  ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา 
Counseling Theories and Process 

3(2-2-5) 

1105408  การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 
Guidance services in school 

3(2-2-5) 

1105409  การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
Life and Career Planning 

3(2-2-5) 

1105410 การปรับพฤติกรรม 
Behavior Modification 

3(2-2-5) 

1105411 จิตวิทยาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
Psychology for Persons with Special Needs 

3(2-2-5) 

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า     6                                                                   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1102105 อัล-กุรอาน 3(3-1-5) 
1102106 หะดีษ 3(3-1-5) 
1102107 การสอนเตาฮีด 2(2-2-2) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 
1102108 การสอนอัล-กุรอาน 3(2-2-5) 
1102109 ชีวประวัติ 2(2-2-2) 
1102110 การสอนอัคลาก 2(2-2-2) 
1102111 การสอนภาษาอาหรับ 3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1102212 ประวัติศาสตร์ 2(3-0-3) 
1102213 ฟิกฮฺ 3(2-2-5) 

 วิชาโท  6 หน่วยกิต 
รวม 20 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    2(90) 
1102214 เศรษฐศาสตร์ 2(3-0-3) 
1102215 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
2(2-1-3) 

 วิชาโท  6 หน่วยกิต 

รวม 21  หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1102316 การสอนฟิกฮฺ 2(1-2-3) 
1102317 การสอนหะดีษ 2(1-2-3) 

 วิชาโท  3 หน่วยกิต 
หมวดเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 22 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 

1102318 ปรัชญาการศึกษา 2(2-1-3) 
1102319 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
1102320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลาม

ศึกษา 
2(1-2-3) 

 วิชาโท  6 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

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

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1100405     ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  6(290) 
รวม 6 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

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

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 

1102421 ศาสนาและแนวคิด 2(3-0-3) 
 วิชาโท  9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
       1. หมวดศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
          1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Thai for Communication 

3(2-2-5) 

       ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นหลักจาก เรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส   
ต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตาม
อักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง 
ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
       Use Thai language to communicate properly in different 
situations, analyze and summarize the main points of the story, use 
critical thinking in speaking in positive way on various occasions, and 
with proper language register, communicate with proper/appropriate 
tone of voice, read aloud according to phonetics guidelines, read and 
write for comprehension on various types of writing, communicate 
with respect to proper social etiquette 
 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
English Speaking and Listening Skills 

3(2-2-5) 

       ฟังละพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ ฟังและพูดบท
สนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่ง
รอบตัว (เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์
ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและเป็นกิจวัตร ใช้ภาษาและในฟัง
และพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง กิริยา
ท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
โดยเน้นกระบวนการทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งมี การสืบค้น
ข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 
        Practice listening and speaking to explain and summarize 
important topics; listen and speak dialogues and short conversation 
for main ideas by using sentences and idioms regarding topics about 
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personal and background information (i.e. personal and family data, 
shopping, local geography, employment), Practice real-like daily 
dialogues for communication in various situations using proper tone 
and intonation with appropriate social language, manner and 
etiquette. study English native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, speaking, reading 
and writing, and exert inquiry and information retrieval skills , The 
emphasis is on practicing  communication in several different 
situations 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
English Usage and Communication 

3(2-2-5) 

        สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ 
บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ 
ได้แก่ การให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดง
ความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดย
เชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพ่ือจับใจความ
ส าคัญ และประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่
คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ทั้งสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Listen and speak about daily routines in familiar topics 
regarding general living,  education and some descriptive 
information, take note with standard written English, give expressions 
for various purposes such as giving suggestions and reasons, making 
complaints, talking about personal experience, and making 
argumentation, give presentation and make conclusion about 
familiar topics and situations. read for comprehension to transfer 
information about main idea and  supporting details and other 
related information. Write a report and express their ideas and 
opinion about familiar topics, learners’ own experiences, and 
important. Write letters in common-used styles related to interesting 
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topics to  develop all four communication skills: listening, speaking, 
reading, and writing, necessary for daily communication 
 

5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(2-2-5) 

        สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและเรื่องส าคัญเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้ สื่อสารเนื้อหา
อย่างได้ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจ
จุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้ ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราว
เฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น และมุมมองเก่ียวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ 
เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
          Practice natural communication in real-like setting at near- 
native speaker level in respect to teaching and education 
professional, practice comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study  important cases 
and situations to show ideas, and perspectives upon its strength and 
drawback about that particular case and situation, practice English 
communication through English Camp  
 

          1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต          ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 

Aesthetic 
3(2-2-5) 

        ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละ
ประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ
กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวงในเพลง
มาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ใน
งานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ
ออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท า
ผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงานและวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
  Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and 
Thai standard classical dance songs, play musical instruments, 
design and organize recreation activities, dance in Thai standard 
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classical dance, design and organize performances,  analyze 
principles of aesthetics in visual arts, principles of visual elements, 
principles of art composition, and principles of bulletin boards. 
Design settings and stages, learning materials and portfolios, create 
art works, and present and criticize the art works 
 

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 
Health Promotion and Care 

3(2-2-5) 

       สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ ความส าคัญของกีฬา
และนันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญา        
การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริม
และดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ  
        Search for information, analyze, summarize health promotion 
and care, the importance of sports and recreation, and public policy 
of health promotion, create and arrange the health promotion and 
physical, mind, society and wisdom care, design sports and 
recreation for learning management, readiness of health promotion 
and care of main issue   

 
         1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก           ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

5100142 การคิดเชิงเหตุผล 
Logical Thinking 

3(2-2-5) 

       วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ    ข้อมูล
ได ้
 Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems 
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solving, reasoning, giving conditions in term of language, symbolic 
reasoning and pattern of explaining the phenomena in everyday life 
analyze problem for possible solutions, choosing appropriate 
approaches, analyze and explain current world’ news and achieve data-
based decision making 
 

5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3(2-2-5) 

         สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
          Explore, analyze 8Cs’s concepts and Information Media and 
Technology Skills by integrate and apply to develop the important skills 
for life-living and effective working in the 21st century era 
 

5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizenship 

3(2-2-5) 

 วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง      การ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม
โลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และ
กฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิ
ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิตและ
จิตสาธารณะ 
           Analyze, design practice, create projects, and behave that 
express for human dignity, accept individual differences and aware of 
equality and equity, respect for freedom and peaceful in Thai society 
and international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws related 
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to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect people’s right, have a spirit mind and public 
awareness 
 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ           ไม่น้อยกว่า        3  หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

The King Philosophy for Local Development 
3(2-2-5) 

        ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด    
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างาน
โดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 
         Apply the royal working guideline, sufficient economics 
philosophy, including the concept of sustainable development, study 
concepts of the royal-initiated projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot project of community 
development based on the king philosophy and holistic integration with 
associate network 
 

       2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  113   หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า  43    หน่วยกิต 
       2.1.1 วิชาการศึกษา     ไม่น้อยกว่า  31    หน่วยกิต 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู   3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers 
        ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย       

จิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย          
การวิ เคราะห์  สังเคราะห์    บูรณาการองค์ความรู้ เกี่ยวกับค่านิยมของครู  
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู 
กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
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ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
      Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, 
be a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired 
by students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge 
about teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher professional 
development using experiences and case studies, practice using 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
        ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ

สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Design and develop school curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum construction, 
curriculum use, and curriculum evaluation, use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
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1105101 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher  
        วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการ
และ     การเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
การศึกษา      รายกรณี การสะท้อนคิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ 
และพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้       การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ด ีมีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for 
learning management that could develop learners based on their 
ability and age as well as develop those with special needs, focuses 
on the concepts of psychological development theories, educational 
psychology, counseling psychology, executive function for learning, 
learning and development promotion by age of learners, learning 
management for learners with special needs, and the guideline to 
give advice to parents for learner development, explore the case 
studies and the reflective practice to design learner assistance and 
development based on individual ability of each learner, develop 
their future learners with the soul of teacher with well-organized 
leaner development report system and feedback giving for parents 
and related people which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-development to be 
a good teacher who is proficient, smart, and up to date 
 



 

 

35 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
        วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จัด
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนัก
ถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับ
การเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้มีความสามารถใน     การออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ   ความเปลี่ยนแปลง 
      Plan and manage learning in accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related 
to context and individual differences among learners, learners with 
special needs, manage and create learning atmosphere for learners 
to enjoy learning, realize learners’ health by integrating knowledge, 
contents, curriculum, teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and learning, theories 
of psychology in learning, process of learning innovation creation, 
learning innovation to develop 21 century skills, inclusive education, 
micro teaching practice, teaching practice at school, use reflection to 
create and manage learning to be able to construct learning, learning 
management skills and use reflection to apply for self-development 
to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 
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1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2   3(2-2-5) 
 Learning Management Science 2  
        วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะการออกแบบ
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
        Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving advice, design and 
construct lesson plans with integrated of contents and language in 
accordance with individual major, practice micro teaching, practice 
teaching at school with difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 
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1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
 Education Administration and Quality Assurance in Education 
        บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ระบบสารสนเทศเพ่ือ        

การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัด
การศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
      Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of 
educational management, level and system of education, create 
innovation about quality assurance in education relevant to level and 
system of school, practice, arrange activities about quality assurance in 
education and learning management using principles, concepts, 
strategies, and regulations of education quality assurance management 
and relevant law, use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 
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1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning 

        ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มี       ความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้ และทันสมัยต่อ   ความเปลี่ยนแปลง 
      Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual 
and to be innovators based on contexts, learner individual 
differences, and learners with special needs by analyzing principals, 
concepts, and theories being relevant to innovation and information 
technology for educational communication and learning, laws, and 
ethics in utilizing digital technologies in order to be able to select 
and apply innovation and information technology for educational 
communication and learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up 
with changes 
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1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation  
        วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง        
การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนใน
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Measure and evaluate through authentic assessment and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation 
result for learner development and quality development of learning 
management under the concepts and theories of measurement and 
evaluation, authentic assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning promotion in learners, 
guideline of using measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement and evaluation, 
and use the reflective practice for self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 
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1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 Research and Development in Innovation and Learning 
        วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่าง
หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิ เคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการ
วิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของ
นักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 
      Research, solve problems to develop learners, and create 
innovation to develop learners’ learning in accordance with 
individual major, context of learner individual differences, and 
learners with special needs by studying, analyzing problem 
conditions and needs in learner development in classrooms, design 
research by applying principals, concepts, research theories, 
researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems 
and develop learners, relevant innovation in community in order to 
be able to implement research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 
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1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language for Communication  
        ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ 
เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษา
ท่าทาง เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน 
ออกแบบการจัด   การเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน และภาษาท่าทาง 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
        Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques of Thai 
Language Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to transmit meanings in instruction and communication, 
design learning management in listening, speaking, reading, writing, 
and gestures to develop learners, seek for general information for 
broader, up-to-date self-development and keeping up with the 
changes, practice the language and culture for peaceful living 
 

1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-1-2) 
 Individual Development Plan  
        จัดท าครุนิพนธ์ (ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ

การปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็ม
สมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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        Create individual development plan (ID Plan) by gathering, 
analyzing and synthesizing capacity of teacher duties together with 
teachers characteristics through the lesson learned from teaching 
experience in educational institution and self-learning, attend the 
activities to fulfill capacity in after action review (AAR) individually as 
well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 
 

       2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต 
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 

 Internship 1  
       สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโนโลยีดิจิทัล  การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทาง
และลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่าน
กระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจาก     การเรียนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in 
school, understand community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, assistance, and 
development to the preferred characteristics, provide well-organized 
report of learner development in form of case study by applying the 
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knowledge of psychology, digital technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and activities for teacher 
profession development both inside and outside educational 
institutions through the process of observation and analysis of teacher 
performance, conclude the lesson learned from learning experience in 
educational institution, synthesize the body of knowledge and use the 
learning result in after action review (AAR) as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                                  2(90) 
 Internship 2  
         ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มี
ความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation design, 
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implementation of educational quality assurance in accordance with 
each level of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop 
and help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is 
able to adjust to keep up with the change of both professional teaching 
and core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form 
of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes 
 

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                                                  2(90) 
 Internship 3  
        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ

จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อน
กลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Practice teaching in educational institutions, behave as a good 
example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design a class atmosphere that encourages students to learn and be 
happy, organize learning activities that encourage students to create 
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advanced thinking processes by applying digital technology or modern 
educational innovations, collaborate with parents to develop and strive 
to solve students' problems to have the desirable characteristics with 
the process of the correct research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students themselves from participating 
in activities that promote professional progress, projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing 
results from learning in educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge 
in the form of professional learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 
 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                                                6(290) 
 Internship 4 

 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิด   
กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรม         
ทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนใน   
การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      Work in teacher duties, behave as a good example with morality 
and conduct according to professional ethics, make learners are happy 
and have advanced thinking process and leading them to be innovators 
by designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
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network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with 
desirable characteristics with the correct research process according to 
the research methodology, clearly reflecting the changes that have 
occurred to themselves from participation and participate in projects 
related to promoting conservation of culture and local wisdom and 
bringing results from learning in educational institutions to evaluate 
after action review (AAR) reflecting on an individual basis, and exchange 
knowledge in the form of professional learning community (PLC) to 
develop oneself to keep up with changes 

   
2.2 กลุ่มวิชาเอก              ไม่น้อยกว่า    70   หน่วยกิต 

       2.2.1 วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    40   หน่วยกิต 
1102105 อัล-กุรอ่าน 3(3-1-5) 

 Al-Qur’an  
 ประวัติพัฒนาการศาสตร์ที่เกี่ยวกับอัล-กุรอาน ความตระหนักในคุณค่า

ของอัล-กุรอาน การอ่าน การท่องจ า การอรรถาธิบายอายะห์อัล-กุรอาน วิเคราะห์ 
ถอดบทเรียน การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน  

Historical development of science of al-Qur’an, awareness of 
value of al-Qur’an, reading, memorizing, explanation of the al-Qur’an, 
analyzing take off lessons, application for learning development and 
the teaching and learning 

 
1102106 หะดีษ 3(3-1-5) 

 Hadith  
        ความหมายหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวมและการจ าแนกประเภท

ของอัลหะดีษ สถานภาพของหะดีษ  การศึกษาวิเคราะห์หะดีษเกี่ยวกับการศึกษา    
การจัดการเรียนรู้  บทบาทของครู บทบาทของศิษย์ การอบรมในครอบครัว 
คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม ความตระหนักใน
คุณค่าในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 
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        Definition of Hadith, history of recording, compiling and 
classification of al-Hadith, the status of al-Hadith Reading and 
memorizing al-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 

 
1102107 การสอนเตาฮีด  2(2-2-2)           

 Teaching Tawhid   

      ความหมาย ความส าคัญ หลักการศรัทธาและหลักการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะสูล 

คัมภีร์ในอิสลาม มลาอิกะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัรฺ สิ่งที่ท าให้

หลักการศรัทธาเป็นโมฆะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเตาฮีดตามหลักสูตร

อิสลามศึกษา  

       Definition, importance, categories, principles of faith and the 

principle of adherence to Allah, the prophets, the holy books in Islam, 

the angels, judgment day, destiny (Qadha and Qadar) and to appreciate 

and things caused the principles of faith null and void and fluently, 

learning management design on Tawhid according to Islamic curriculum 

 
1102108 การสอนอัล-กุรอาน 3(2-2-5) 

 Teaching Al-Qur’an   

        หลักการ และกฎเกณฑ์ในการอ่านอัล-กุรอาน การอ่านอัล-กุรอานและ      
การออกเสียง ตัวอักษร ค า ประโยคและอายัต (โองการ) ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว            
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาอัล-กุรอานตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
        Principles and basis of Qur’anic reading, Qur’anic reading and  
pronunciation, alphabets, words, verses with correctly and fluently, 
learning management design on teaching al-Quran according to Islamic 
curriculum 
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1102109 ชีวประวัติ 2(2-2-2) 
 History of Prophets    
         ประวัติของบรรดานบีและรอซูล  อุลุลอัซมี ชีวประวัติของนบีมูฮัมหมัด 

ประวัติคุลาฟาอรอซีดีน การวิเคราะห์ถอดบทเรียนชีวประวัติบรรดานบีและรอซูล           
การประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต การออกแบบการจัดเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา  
        Biography of the prophets and Rasul,  Ulul Azmi prophets and the 
prophet Muhammad (SWT), the history of Khulafa al-Rasyidin, analysis 
and knowledge management (KM) on biography of the prophets and 
Rasul, implication for life living, the learning design on Islamic studies 
curriculum 
 

1102110 การสอนอัคลาก       2(2-2-2) 

 Teaching Aklhak   

         ความหมาย ความส าคัญ รากฐานของจริยธรรมอิสลาม บทบาทของจริยธรรม
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ อัล-กุรอานและหะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
บุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า มนุษย ์และสังคม จริยธรรมส าหรับครูอิสลามศึกษา  
แนวทางการปลูกฝังจริยธรรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาอัคลากตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา และการปฏิบัติตนให้ด ารงตนตามหลักจริยธรรมอิสลาม  
         Definition, importance and foundations of Islamic Ethics in 
personality development, the Holy Quran and Hadith related to Muslim 
ethics’ and personality towards God, human and society, ethics of 
Islamic teachers according to Islamic curriculum, teaching materials and 
measurement and evaluation, learning management of ethics, self-
efficacy and self-control in the way of Islamic ethics 
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1102111 การสอนภาษาอาหรับ 3(2-2-5) 
 Teaching Arabic  
          ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร การอ่าน     

จับใจความและสรุปย่อจากการอ่าน การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษา
อาหรับตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 
         Listening, speaking, reading and writing skills, using Arabic for 
communication, reading comprehension and summarize from the 
reading learning Arabic subject according to Islamic studies curriculum 
 

1102212 ประวัติศาสตร์ 2(3-0-3) 
 History  
         ประวัติ  การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญที่ เกิดขึ้นในสมัย         

การปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮฺ ราชวงศ์อุมัยยะฮฺในสเปน และราชวงศ์อุษมานี
ยะฮฺ สงครามครูเสด ประวัติความเจริญรุ่งเรือง ความตกต่ า และการล่มสลายของ
แต่ละราชวงศ ์
        History, political governance the events occurring in the era of 
Umaiyah (Syria), Abasiyah, Umaiyah (Spain) and Uthmaniyah, Crusade 
war, history of prosperity, depression and collapse of each dynasties 
 

1102213 ฟิกฮฺ 3(2-2-5) 
 Fiqh  
         แนวคิดของมัซฮับต่าง ๆ เกี่ยวกับฟิกฮฺ ฮุกุม (บทบัญญัติ) ประเภทของฮุกุม 

แหล่งที่มาของฮุกุม การเรียนรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาด การละหมาด การถือ    
ศีลอด การจ่ายซะกาต การท าฮัจญ์ การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
 periods, Madthabs’ perspective on Fiqh, Hukum (Legislation), 
types of Hukum; sources of Hukum, Taharah (purity), Salat (praying), 
Siyam (fasting), Zakat (charity), and Hajj (pilgrim), implication for life 
living 
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1102214 เศรษฐศาสตร์  2(3-0-3) 

 Islamic Economics  

         ความหมาย ที่มา พ้ืนฐานและโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและ
เศษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขตามแนวทาง
เศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคม
ในอิสลาม          
        Definition, background, fundamentals and structure of economics 
General and Islamic economics systems, economic problems and 
solutions by Islamic economics, proprietary, interest system, Islamic 
banking system and social insurance system in Islam 
 

1102215 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2(2-1-3) 
 Islamic Education in Southern Province  
         วิวัฒนาการและพัฒนาการการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ระบบ

การเรียนการสอน หลักสูตรอิสลามศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัด     
การเรียนรู้ อิสลามศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Elevation and development of Islamic education from the past 
to the present, analyze of teaching and learning system, Islamic studies 
learning, management innovation, management of Islamic studies, 
organization unit related to Islamic education management in the 
southern border province 
 

1102316 การสอนฟิกฮฺ 3(2-2-5) 
 Teaching  Fiqh    
        การเรียนรู้ เกี่ยวกับฟิกฮฺมุอามะลาต ฟิกฮฺมุนากะฮาต การแบ่งมรดก           

การออกแบบการเรียนรู้วิชาฟิกฮฺตามหลักสูตรอิสลามศึกษา  
       Learning about Fiqh Mu’amalat, Fiqh Munakahat, Fara’idh, the 
learning design on Fiqh subject according to Islamic studies curriculum 
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1102317 การสอนหะดิษ 2(1-2-3) 
 Teaching hadith  
  การสอนหะดีษโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย สื่อ และนวัตกรรม      

การเรียนรู้ ความหมาย ความส าคัญ ค าสอนจากหะดีษเกี่ยวกับอีมาน อิสลาม     อิฮ
ซาน ท่องจ าบทหะดีษที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาหะดีษตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา  
 Teaching Hadith using various teaching techniques media and 
learning innovation, meaning importance teaching from Hadith about 
iman islam ihsan, memorizing relevant hadith, design of learning 
management in the Hadith course according to Islamic studies   
 

1102318 ปรัชญาการศึกษา 2(2-1-3) 
 Philosophy of Education  
         ปรัชญา แนวคิด หลักการศึกษา และทฤษฎีทางการศึกษาท่ัวไปและการศึกษา

อิสลาม การเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพ และความเป็นครูอิสลามศึกษา การ
ประยุกตใ์นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรอิสลามศึกษา 
 Philosophy, concepts, principle of education, general education 
theory and Islamic education, strengthening capacity competency and 
being an Islamic education teacher, application for development of 
learning management and Islamic studies cause  
 

1102319 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
 Research Methodology in Education  
         ความหมาย  ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม

ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพ่ือ      
การพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในการสอน
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, 
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knowledge management on research in Islamic education, practicing 
and  design research projects, research proceed and presentation 

1102320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา 2(1-2-3) 
 Learning Management Design in Islamic Education  
         แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอนอิสลาม  การจัด    

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
ส าหรับการสอนอิสลามศึกษา  การผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการสอน การวัด
และประเมินผล การจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและ       
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดท า
แผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
       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 
 

1102421 ศาสนาและแนวคิด 2(3-0-3) 
 Religion and Concepts  
         การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคัญของส านักคิดต่าง ๆ ในอิสลาม     

อะฮฺสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ คอวาริจญฺ ซีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดาริยะฮฺ และ
มุอฺตะซิละฮฺ  ประวัติ และวิวัฒนาการการก าเนิดศาสนา แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรม
ค าสอนของศาสนาต่างๆ 
 Origin, evolution and concept of schools of thought in Islamic 
thinking, the followers of ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, Khawarij, Shi’ah, 
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Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah and Mu’tazilah history and evolution of  
the birth of religious’, perspectives; theories and principles of religions 

       2.2.2 วิชาโท    ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต  
               กลุ่มวิชาโท (การศึกษาปฐมวัย)           30   หน่วยกิต 

1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5) 
Well-being Development and Safety for Early Childhood 

         ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/
วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ  โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตาม
ช่วงวัย  อุบัติเหตุในบ้าน นอกบ้าน และในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด
ภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ  ภาวะสุขภาพและอนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึก
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการสารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการ
พัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์  หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือ
วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยอย่าง
รอบด้านโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทดลองท า
กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือแก้ไข  ส่งเสริม 
และพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม   สะท้อนคิด
เพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม
พัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียนอย่างรอบด้านส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง  และสะท้อนคิดเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุข
ภาวะที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
         Designing well-being development and safety for early childhood 
under the age of 8 by applying knowledge on well-being development 
for early childhood; studying and analyzing theories and concepts of 
well-being development; typical diseases found in early childhood by 
age, in-house, outdoors and in schools accidents; practice of using tools 
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to measure developmental status, nutritional status, health and 
hygiene conditions for early childhood and first aid practice; providing 
essential nutrients for growth of early childhood correctly and being 
appropriate according to nutrition principles; lessons learned on well-
being and safety development with related within-country research and 
global research by using case studies; experiential learning or other 
methods to analyze, evaluate, plan and design well-being and safety 
development in every elements by cooperating with parents, local 
communities in line with the development of differences of individuals 
according to economic, social and cultural status; experimenting 
activities designed for large, small or individuals group to improve, 
promote and develop well-being conditions for early childhood 
individually and in groups; reflecting in order to possess program design 
skills for building connection in arranging activities for well-being and 
safety development both at home and in schools in every element for 
early childhood; reflecting to apply knowledge for developing modern 
health for self-development as good and knowing teachers and change 
with the times 

   
1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Brain and Learning for Early Childhood 
3(2-2-5) 

         ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS) พัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process :  NLSP)      การสร้าง
กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  
หรือสมองน้อยกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  ศึกษา วิเคราะห์ 
จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ผลงานวิจัยด้านสมอง
กับการเรียนiรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน 
วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย  หรือ
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รายบุคคล เพ่ือค้นหาความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างของเด็ก
ปฐมวัยในแต่ละด้าน สะท้อนคิดในการยอมรัยความแตกต่างของเด็ก เพ่ือแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และหาแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสม 
       Applying knowledge of brain relations and neurological system 
(Neuroscience: NS); developing language and communication based on 
Neuro-linguistic Science Process: NLSP; building fine and gross motor 
skills according to neurological system of cerebellum or little brain with 
early childhood development under 8 years of age; studying and 
analyzing early childhood psychology, developmental psychology and 
learning psychology; research on brain and learning in developing early 
childhood from both within-country and global study by using sample 
cases; experiential learning and other methods to analyze, evaluate, 
plan and design activity to promote basic development for early 
childhood and to experiment on activities designed with large groups, 
subgroup or individual to seek for aptitude, interest and different 
abilities of early childhood on each side; reflection of accepting 
differences of children to solve problems, help, promote and find 
methods of suitable development 

 
1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5) 

Language and Communication Activities for Early Childhood 
         ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า

กว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับการพัฒนาภาษา
ละการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิด
ในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริบท
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัย
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณี
ตัวอย่าง  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  วิเคราะห์  ประเมิน  
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วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้างภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการสื่อสารตามฐานะทางเรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน ท้องถิ่น ท าการทดลอง
กิจกรรมที่ออกแบบใว้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพ่ือ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ  ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  สะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมการเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนในการ
พัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง 
และสะท้อนคิดเพ่ือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี 
มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
        Designing language and communication activities for early 
childhood under 8  years of age by applying knowledge of science 
relations of nuerologcial system (Neurolinguistics Science Process: 
NLSP) with language and communication development for early 
childhood under 8  years old; studying and analyzing theories and 
concepts in language and communication development for early 
childhood; forms and influence of family, local community effecting 
language and communication development for early childhood; 
lessons learned of language and communication development 
programs for early childhood and related research within country and 
abroad; lessons learned of language activities to improve EF skills 
(Executive Functions) by using case study; experiential learning or other 
methods to analyze, evaluate, plan and design activities or teaching 
materials in creating mother tongue or second language: listening, 
speaking, reading, writing and communication according to the 
economic, society, culture status and different individuals by working 
with parents, local communities; experimenting activities designed for 
large group, subgroups or individuals of early childhood to solve 
problems, help, promote language development and communication 
for early childhood correctly following principles of brain learning; 
reflection for skills possession in designing programs in building 
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connection of creating activities or teaching materials for language and 
communication development for early childhood under 8 years of age 
continuously; reflecting idea for applying modern knowledge in 
developing oneself as good and knowing teachers and change with the 
times 

 
1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย    3(2-2-5) 

Organizing Activities for Emotional Quotient and Societies for 
Early Childhood       

         ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) การพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึด
ศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) กับการพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน สังคมชุมชน  
และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาดทางอารณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 
ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของกระทรวง
สาธารณะสุข ถอดบทเรียนโปรแกรมการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ
สังคม และการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง 
บริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ออกแบบการประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับ
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  
และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่าง
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ต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
       Designing activities of social skills and emotional quotient for early 
childhood by applying knowledge of brain relations and nuerologcial 
system (Neuroscience: NS); language and communication development 
based on science of neuro-linguistics (Neurolinguistics Science Process: 
NLSP) with development of social skills and emotional quotient for 
early childhood; studying and analyzing theories and concepts of 
emotional quotient and social for early childhood; influence of social, 
family,  school society, community and local that results in 
development of emotional quotient and society for early childhood; 
practice of using assessment form of emotional and social quotient by 
Ministry of Public Health; lesson learnt of developing emotional and 
social quotient and development of EF (Executive Functions) skills and 
related research within country and abroad by using case studies; 
experiential learning or other methods to analyze, evaluate, plan and 
design activities and teaching materials to develop emotional and social 
quotient for early childhood by collaborating with parents and family 
in accordance with principles of brain learning; social, cultural and local 
context according to the philosophy of sufficiency economy; designing 
assessment form for using in organizing activities; experimenting on 
activities designed for large, sub-groups and individuals groups to reflect 
on developing, improving and designing activities to solve problems and 
help promote early childhood development to meet the objectives; 
reflecting to possess skills in program design building connections to 
emotional and social quotient for early childhood under the age of 8 
years old continually and applying up-to-date knowledge to develop 
oneself as good and knowing teachers and change with the times 
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1107207 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย                        3(2-2-5) 
Motor, Rhythm and Movement for Early Childhood  

       ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา
(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
การสร้ า งกล้ า ม เนื้ อมั ด เล็ กและ ใหญ่ ตามระบบประสาทวิ ทยาขอ ง ซี รี
เบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และ
กล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียนกิจกรรมการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี เพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยคลิปวิดีโอและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดงที่หลากหลาย ถอด
บทเรียนการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะ และการเคลื่อนไหว เพ่ือพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา 
จังหวะและการเคลื่อนไหว/สื่อ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง 
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมออกแบบ
ประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ 
และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
      Designing activities of rhythm and movement for early childhood 
by applying knowledge of brain relation and neurological system 
(Neuroscience: NS); language and communication development based 
on neuro-linguistic (Neurolinguistics Science Process: NLSP); building 
fine motor skills and gross motor skills according to  neurological 
system of cerebellum or little brain with developing fine and gross 
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motor skills for early childhood; studying and analyzing concepts or 
theories about motor skills and rhythm for early childhood; lessons 
learnt of motor activities through singing and playing musical 
instruments to develop rhythm and movement of body for early 
childhood under 8 years old with video clips and related research 
within country and abroad; practice of movement, rhythm and basic 
body movement through various performing arts; lesson learnt of 
rhythmic activities and movement to develop EF (Executive Functions) 
skills; analyzing, evaluating, planning and designing rhythmic activities 
and movement; using correct media and equipment according to 
principles of brain function for early childhood by collaborating with 
family, local community as well as designing evaluation form for use in 
organizing activities; adopting designed activities to experiment with 
large groups, subgroups or individuals to reflect on the development 
and design of activities to solve problems, help promote early 
childhood development following the objectives; reflection to possess 
skills in designing program to build connection towards arranging 
activities to develop rhythm and movement for early childhood under 
the age of 8 years old continually and applying modern knowledge for 
self-development as good and knowing teachers and changing with the 
times 

  
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 

Activities for Physical Readiness Promotion of Early Childhood      
         ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก

ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและ
ระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดย
ยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรี
เบลลัม (Cerebellum) หรือสมองน้อย  กับการจัดประสบการณ์การพัฒนา
สมรรถภาพและคงามพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านร่างกายแบบองค์รวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อม
ทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบและวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อม
ของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ถอดบทเรียน
โปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมความพร้อมทางด้านร่างกายเพ่ือพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  วิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพและ
ความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และศักยภาพของเด็กปฐมวัยเป็น
รายบุคคล พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม น ากิจกรรมท่ีออกแบบ
ไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล สะท้อนคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ
โปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อในการพัฒนากิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่องการจัด
ประสบการณ์ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
       Designing activities to promote physical readiness for early 
childhood under the age of 8 years old by applying knowledge of brain 
relations and nuerological system (Neuroscience: NS); developing 
language and communication based on Neuro-linguistics Science 
Process :  NLSP; building find and gross motor skills according to 
nuerological system of cerebellum or little brain with experiential 
arrangement of physical efficiency development and readiness of 
physical body for early childhood; studying and analyzing theories and 
concepts of holistic physical development for early childhood; forms, 
activities and media that reflect the development of physical efficiency 
and holistic physical readiness; forms and methods to measure physical 
efficiency and availability of fine and gross motor skills; practice of using 
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tools and lessons learned of physical efficiency development and 
physical readiness programs for early childhood and related research 
within country and abroad; lesson learned of physical efficiency 
activities for developing Executive functions: EF by case study; 
experiential learning or other methods; analyzing, evaluating, planning, 
designing activities or teaching materials to develop physical efficiency 
and holistic physical readiness by cooperating with families, local 
communities correctly following principles of brain learning and 
potential of early childhood individually as well as designing evaluation 
form for using with activities designed to experiment with large group, 
subgroup and individual groups of early childhood; reflection of 
improving activity design to solve problems, to help promote and to 
develop early childhood to meet the objectives and reflecting ideas to 
possess skills in designing program to build connection for developing 
physical activity for early childhood children under the age of   years 
old continuously; applying knowledge of organizing physical 
experiences for modern early childhood for developing oneself as good 
and knowing teachers and change with the times 

  
1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย                 3(2-2-5) 

Organizing Artistic Activities of Early Childhood Education 
         ออกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี โดยประยุกต์ใช้

ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS)
และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับ
การการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็กปฐมวัย 
ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาศิลปะ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย ถอดบนเรียน
การจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์  ภาษา ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนโปรแกรม
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การพัฒนาศิลปะเพ่ือกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร ใน
ประเทศและต่างประเทศ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือการพัฒนาทักษะ 
EF (Executive Functions) ฝึกการใช้แบบประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  
ความคิดสร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้ เชิง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ  เพื่อวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบกิจกรรมศิลปะ/สื่อ
การสอนเพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร 
ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท างานของสมองโดยท างานร่วมกับกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล  
เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
สะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือสร้างรอยเชื่อมต่อการจัด
กิจกรรมศิลปะและความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรม
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบ
รู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
      Designing artistic activities for early childhood under 8 years old by 
applying knowledge of brain relations and neurological system 
(Neuroscience: NS) and developing language and communication based 
on science of neuro-linguistics (Neurolinguistics Science Process: NLSP); 
building fine and gross motor skills according to neurology system of 
cerebellum or little brain with artistic activities that impact to brain 
function for early childhood; theories and concepts in developing art 
to promote creativity and fine motor skills; language and 
communication through various artworks; lesson learnt of art activities 
and activity templates of developing creativity to develop fine motor 
skills, creativity and diverse languages; lessons learned of art 
development programs for fine motor skills, creativity, language and 
communication within country and abroad; lesson learnt of art activities 
for EF (Executive Functions) development; practice of using evaluation 
form of using fine motor skills; creativity, language and communication 
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by using case studies; experiential learning or other methods to analyze, 
plan, design artistic activities or teaching materials to develop fine 
motor skills, creativity and language and communication correctly 
according to principles of brain functions of early childhood according 
to concept of sufficiency economy philosophy and brain functions by 
collaborating with parents and families, local communities together 
with designing assessment form for using in organizing activities; 
experimenting on activities designed for large, subgroups and 
individuals to solve problems, help promote and develop individual 
and group early childhood; reflection for possessing skills of designing 
program to build connections towards artistic activities and holistic 
creativity for early childhood under 8  years of age continuously; 
reflection on applying knowledge of modern art and creative activities 
to develop oneself as good and knowing teachers and change with the 
times 

 
1107210 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย                                           3(2-2-5) 

Materials and toys for early childhood 
         ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 8 ปี โดย

ประยุกต์ ใช้ความรู้ เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 

(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขา

ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ

การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาไขสันหลังที่ควบคุมกล

เมเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับ

การพัฒนาสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนการใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อและ

ของเล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions)  เพ่ือวิเคราะห์ ประเมิน 

วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักการท างาน
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ของสมอง ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับครอบครัว 

ชุมชน ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น  พร้อม

ออกแบบประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม ทดลองใช้สื่อที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ 

กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบสื่อและของ

เล่น  เพ่ือแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  

และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนา

ตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

       Design teaching materials and toys for early childhood under 8 

years old by applying knowledge of brain relations and neurological 

system (Neuroscience: NS); developing language and communication 

based on neuro-linguistic (Neurolinguistics Science Process: NLSP); 

building fine and gross motor skills according to spinal cord neurology 

system that controls fine and gross motor muscles of cerebellum or 

little brain with development of well-rounded material and toys for 

early childhood; studying and analyzing relevant theoretical concepts; 

lesson learnt of toys usage in early childhood development and 

related research within country and abroad; lesson learnt of activity 

arrangement of using materials and toys for developing EF (Executive 

Functions) skills to analyze, evaluate, plan, design materials and toys 

for early childhood following principles of brain function and in 

accordance with concept of sufficiency economy philosophy by 

collaborating with families, local communities that are in line with 

social, cultural and local contexts as well as designing assessment form 

for using in activities; experimenting on designed materials for large 

groups, sub-groups and individuals to reflect on development of 

materials and toys for problem solving and helping promote early 

childhood development to meet the objectives; reflecting on applying 
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knowledge in developing modern materials and toys for self-

development as good and knowing teachers and changing with the 

times 

  
1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย               3(2-2-5) 

Activities and Plays for Early Childhood Learning       
        ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า
กว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาท
วิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) และ
การสร้ า งกล้ าม เนื้ อมั ด เล็ กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ  ซี รี
เบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับการพัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ถอดบทเรียนการการเรียนปนเล่นและงานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการ
อ่ืนๆ วิเคราะห์  ประเมิน วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่น/สื่อการสอน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบประเมินเพ่ือใช้
ประกอบการท ากิจกรรม น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงออกแบบ
กิจกรรมการเรียนปนเล่นเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพ่ือน าความรู้ที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
       Designing play and learn activities for early childhood under 8 
years of age by applying knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience:  NS) ; developing language and communication 
based on Neuro-linguistic Science Process: NLSP; building fine and gross 
motor skills according to neurological system of cerebellum or little 
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brain with developing play and learn for early childhood; studying and 
analyzing related concept , theories, and formats of play and learn for  
early childhood development; lesson learned from play and learn; 
both within-country and global study; lesson learned from play and 
learn to improve executive functions skills; analyzing, evaluating, 
planning and designing play and learn / teaching materials for early 
childhood according to sufficiency economy , context, society, culture 
and locality by collaborating with family, community, and locality; 
designing evaluation for activity;  trying play and learn activities with 
large groups, subgroup or individual for reflecting idea about 
developing and improving learning playing activity for solving problems, 
helping, promoting early childhood under 3 years of age ; applying 
modern knowledge for developing early childhood and oneself to be 
a good teacher with up-to-date knowledge   

 
1107317 

 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัย       3(2-2-5) 
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี   
Experiential Integrated Learning for Early Childhood  
during 3-6 year-old 
       ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับเด็กอายุ

ต่ ากว่า 3-6 ปีพร้อมออกแบบการประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้ความรู้

เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และ

พัฒนาภาษาและการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 

(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและ

ใหญ่ตามระบบประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับ

การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างรอบด้าน ถอดบทเรียนหลักสูตรและการ

จัดประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการจัดประสบการณ์การ

พัฒนาสมองแบบครบส่วนและพหุปัญญา (Whole Brain Approach Multiple  
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Intelligence : WBMI)  ศึกษา/วิเคราะห์ตัวชี้วัดในระบบประกันคุณคุณภาพ เพ่ือ

วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 

3-6 ปี ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอน

ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับครอบครัวและ

ชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบการประเมินเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรทม ทดลองใช้กิจกรรม

แบบจุลภาค เพ่ือสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือ

แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และ

สะท้อนความคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพ่ือสร้างรอย

เชื่อมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้

เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

       Designing integrated experiential learning plan for early childhood 

under 3-6 years of age as well as  designing evaluation according to 

sufficiency economy, context, society, community, and locality by 

applying knowledge of brain relations and neurological system 

(Neuroscience: NS); developing language and communication based on 

Neuro- linguistic Science Process:  NLSP; building fine and gross motor 

skills according to neurological system of cerebellum or little brain with 

all-aspects early childhood course development; lesson learned from 

courses and provision of experience both within and global country; 

lesson learned from experiential learning of Whole Brain Approach 

Multiple  Intelligence  : WBMI ; studying / analyzing indicators of quality 

insurance to analyze, to evaluate, to plan, and to design classroom 

supporting learning plan for early childhood under 3-6 years of age; 

designing integrated experiential learning plan/ teaching material for 

early childhood under 3 - 6  years of age according to sufficiency 

economy , context, society, community, and locality by collaborating 
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with family, community, and locality;  designing evaluation for activity; 

trying micro activities to reflect idea for developing and improving 

activities for solving problems, helping, promoting early childhood 

development in accordance with objectives; reflecting idea to get skills 

in activity and program designing for making connection of early 

childhood under 8 years of age and applying for developing oneself to 

be a good teacher with up-to-date knowledge   

 

               กลุ่มวิชาโท (การศึกษาพิเศษ)            30   หน่วยกิต 
1108202 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ 3(2-2-5) 

 Introduction to Special Education  
         สืบค้นแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ปรัชญา หลักการทางการศึกษาพิเศษ       ความ

เป็นมาของการศึกษาพิเศษทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายการศึกษาพิเศษทั้งใน
และต่างประเทศ ความหมายและประเภทของบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
รูปแบบการจัดการจัดการศึกษาพิเศษ กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ บุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) สามารถน าความรู้ไปใช้คัดกรองและ
หาแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
        Search for concepts, basic theories, philosophy, special 
educational principles, history of special education both at home and 
abroad, special education law in Thailand and abroad, definition and 
type of person with special needs Special education management style 
Special educational process Individuals and agencies related to special 
education Individual education plan (Individualized Education Program: 
IEP) can apply knowledge to screen and find basic help for individuals 
with special needs 
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1108203 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ  3(2-2-5) 
 Special Education Teacher Actualization  
         ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ จรรยาบรรณ คุณลักษณะที่ดี

ของครูการศึกษาพิเศษ  คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ  
บทบาทหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ  ฝึกบุคลิกภาพที่ดี และมารยาททางสังคม สื่อสาร
ได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครูการศึกษาพิเศษ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและองค์กร  การ
ออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูการศึกษา
พิเศษ   
        Study and analyze the meaning, importance, ethics, good 
characteristics of special education teachers, morals, ethics and 
principles that should be observed. Role of special education teachers 
Practice good personality And social etiquette Communicate clearly 
and easily Collaboration skills with others Creating a positive attitude 
towards the special education teacher profession Building good 
relationships between individuals and organizations Design and organize 
activities to enhance the desirable characteristics of special education 
teachers 

 
1108204 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(2-2-5)           

 Psychological Aspects of Children with Special Needs  
         สืบค้น  ความหมาย  ความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการตั้งแต่

แรกเกิดจนถึง 6 ปี และ ภาวะการเฝ้าระวัง(red flag) ปัญหาทางการแพทย์ก่อน
คลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด โรคทางพันธุกรรม ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะ 
สาเหตุ ประเภท และลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่
ละประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ สังเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ความส าเร็จในการปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ        การ
ช่วยเหลือ หลักการและวิธีการในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้
อย่างเหมาะสม 
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         Searching for meaning, importance of psychology education 
Development from birth to 6 years and surveillance (red flag) medical 
problems before birth, birth, after birth, genetic diseases Study and 
analyze the characteristics, causes, types and psychological 
characteristics of children with special needs. Psychological 
characteristics that affect learning Synthesize problems, obstacles, 
successes in the adaptation of children with special needs, assistance, 
principles and methods to help promote the development of children 
with special needs To develop children with special needs 
appropriately 

 
1108205 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(2-2-5) 

 Identify and Assessment of Children with Special Needs 
         สืบค้นความหมาย ความส าคัญของการคัดแยกและการประเมิน       ทางการ

พิเศษ บทบาทของครูการศึกษาพิเศษ ศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือในการคัดแยก
และประเมิน กระบวนการคัดแยกและการประเมินเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ การประเมินเพ่ือค้นหาความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษ การ
เลือกใช้เครื่องมือคัดแยกและการประเมิน การสร้างเครื่องมือ สามารถน าความรู้ไป
ใช้คัดแยกและประเมินเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ออกแบบแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
        Search meaning The importance of special separation and 
assessment Roles of special education teachers Study and analyze 
tools for separation and evaluation Sorting and evaluation processes 
for children with special needs Assessment for finding talent and special 
needs Selection of sorting and evaluation tools Creating tools Can 
apply knowledge to sort and evaluate children with special needs 
Design an individual education plan (IEP) 
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1108206 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3(2-2-5) 
 Early Intervention Services  
         สืบค้นความส าคัญ และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาการแรกเกิดถึง 6 ปี        

การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม รูปแบบ กระบวนการการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษและครอบครัว มีความไวต่อความรู้สึกและปฏิกิริยาของเด็ก สามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม สามารถน าความรู้ไปใช้ประเมินพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ืออกแบบจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการจัด
ช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan: ITP) สามารถปฏิบัติการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ 
เพ่ือการจัดการศึกษา สามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ในระยะแรกเริ่ม 
        Search for importance And related theories Birth development for 
up to 6 years, first aid services, starting form the initial service assistance 
process Analyze the problems and needs of children with special needs 
and families. Sensitive to feelings and reactions of children Able to 
respond quickly and appropriately Can apply knowledge to evaluate 
various developments Of children with special needs To form a plan 
for individual education management (IEP) Family Service Plan (IFSP) 
Individual Transition Plan: ITP can work with parents, families, special 
education personnel and multidisciplinary professionals. For 
educational management Can stimulate child development with 
special needs in the early stages 
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1108207 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อความหมาย ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

3(2-2-5) 

 Developing Speech Language and Communication Skills  
for Children with Special Needs 

         ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็ก
ปกติและเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียง
วรรณยุกต์และเสียงมาตราตัวสะกดของภาษาไทย สื่อ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะทางการพูด ภาษา และการสื่อความหมายส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถน าความรู้ไปใช้ประเมิน ออกแบบกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ 
         Study and analyze theories about speech and language 
development of normal children and children with special needs. 
Pronunciation of consonant vowels, tonal tones and sounds, spelling 
section of Thai language, activity media to develop and promote 
language speaking and interpretation skills for children with special 
needs, can apply knowledge to evaluate Design assistance process 
 

1108208 ภาษามือเบื้องต้น  2(1-2-3) 
 Basic Sign Language  
         สืบค้นความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของภาษามือไทย  

หลักการและวิธีการใช้ภาษามือ วิเคราะห์องค์ประกอบของภาษามือไทย สามารถ
ปฏิบัติการปรับใช้ภาษามือในการสื่อสาร การสะกดนิ้ วมือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และการอ่านริมฝีปาก สามารถสื่อสารด้วยภาษามือเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยใช้ภาษามือ 
         Search for history, meaning, importance, elements of Thai sign 
language,  principles and methods of using sign language, analyze 
elements of Thai sign language, able to operate using sign language in 
communication, Thai and English finger spelling and lip reading, able to 
communicate with basic sign language in daily life, and transferring 
knowledge and ideas using sign language 
 



 

 

74 

1108209 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(2-2-5) 
 Behavior Management for Children with Special Needs 
          สืบค้นความหมาย ความส าคัญ เป้าหมายของการจัดการพฤติกรรม ลักษณะ

ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรม การน าหลักการจัดการพฤติกรรมมาใช้ในการ
เรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิธีการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และวิธีส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จรรยาบรรณของการจัดการ
พฤติกรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการออกแบบและปฏิบัติการจัดการพฤติกรรม
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
         Search for meaning, significance, goal of behavior management, 
characteristics of problematic behavior, factors that cause behavioral 
problems, theories related to behavior management, applying behavior 
management principles to teaching children with special needs, how to 
prevent unwanted behavior and ways to promote desirable behavior, 
ethics of behavior management, can apply knowledge to design and 
manage child behavior with special needs. 
 

1108210 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  4(2-4-6) 
 Learning Management of Special Education  
          ศึกษาและวิ เคราะห์วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับ       

ความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การสร้างและ
พัฒนาหลักสูตรอิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพ่ือการด ารงชีวิต (Expanded 
or Functional Curriculum) การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
กับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) การเลือกใช้และผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล สามารถปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
         Study and analyze teaching methods and teaching techniques 
that are in line with the special needs of individuals with special needs. 
Creating and developing curriculum based on core courses and living 
courses (Expanded or Functional Curriculum Education management in 
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both formal and informal systems for individuals with special needs 
Adjusting the curriculum to suit the person with special needs Designing 
individualized lesson plans (IIP), choosing, using and producing media 
Measurement and evaluation Able to manage the learning of people 
with special needs 
 

1108211 การสร้างเสริมการด ารงชีวิตอิสระและทักษะอาชีพส าหรับบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

3(2-2-5) 

 Promoting Independent Living and Occupation Skills for  
Persons with Special Needs                                                                                                        

         ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของการด ารงชีวิตอิสระ
(Independent living) การสร้างเสริมให้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง การตัดสินใจที่เหมาะสม การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิตได้
ตามศักยภาพของตนเอง รูปแบบการให้บริการเตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิต
อิสระ การเข้าถึงสิทธิการมีงานท าของผู้พิการ ทักษะและคุณลักษณะที่ จ าเป็น
ส าหรับการน าไปสู่อาชีพ ขั้นตอนในการจัดประสบการณ์การฝึกงานอาชีพ ปัญหา
อุปสรรคของการเข้าท างาน การปรับสภาพแวดล้อมเสริมสร้างการด ารงชีวิตอิสระ 
สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมหรือใช้เทคนิควิธีที่ เหมาะสมกับการพัฒนา      
การด ารงชีวิตอิสระและการสร้างอาชีพ  
         Study and analyze meaning The importance of independent 
living. Promoting people with special needs with self-confidence. The 
right decision to solve the problem of living according to their own 
potential Freelance service preparation model for living Access to 
employment rights of disabled people  Skills and features necessary for 
career advancement Steps for organizing a career internship experience 
Problems and obstacles in working Adjusting the environment, 
enhancing independent living Able to design and organize activities or 
use appropriate techniques for developing independent living and 
career building 
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               กลุ่มวิชาโท (จิตวิทยาและการแนะแนว)           30   หน่วยกิต 
1105202 จิตวิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 

 General Psychology  
         พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

วิธีการศึกษา ทางจิตวิทยา การเจริญเติบโตและพัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมของอินทรีย์ในรูปของการรับรู้ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ การจูงใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และความสามารถต่าง ๆ 
        Behavior and causes of human behavior in natural setting. 
Psychological methods, growth and development, influence of heredity 
and environment, behavior of organism in term of perception, 
personality, emotion, motivation, intelligence, learning and various 
ability 
 

1105203 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(2-2-5) 
 Developmental Psychology  
        วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์เพ่ือออกแบบโครงการ

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาได้เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความต้องการของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น              
       Analysis of principle and human development theory for design 
activities that promote development of physical, mental, social and 
intelligence suitable for ages to taking into account the needs of 
educational institutions, communities and localities 

 
1105204 หลักการแนะแนวเบื้องต้น 3(2-2-5)           

 Basic guidance principles  

         อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ความเป็นมาของการแนะแนว 
วิเคราะห์และออกแบบการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ ประกอบด้วย บริการ
ส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการติดตามผลและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทของครูแนะแนวจรรยาบรรณของครูแนะแนวและให้บริการแนะแนวใน
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โรงเรียน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย รวมถึงใช้เทคนิคของ
การให้บริการแนะแนวได้            
         Introduction to the guidance, history of the guidance, analyzing 
and creating 5 services in guidance, include personal survey services, 
information services, psychological counseling services, personal 
placement services and follow-up and evaluation services, practice in 
the role of counselor, guidance teachers, teacher ethical and providing 
guidance services in schools. using appropriate tools and modern 
technology including to use various guidance techniques 

 
1105205 จิตวิทยาครอบครัว  3(2-2-5) 

 Family Psychology  
         แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

การติดต่อสื่อสารในครอบครัวและการใช้อ านาจในครอบครัว ปัญหาของบุคคล 
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัญหาสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาชีวิต
ในครอบครัว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาครอบครัว ปัญหาชีวิตสมรส 
การหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม 
 
        Concepts and theories in family psychology, family relationship, 
family communication and family power. Personal, interpersonal, and 
social problems developed from family life problems. Analysis of the 
relationship between family problems, marital distress problems, 
divorce, family problems violence and social 
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1105206 จิตวิทยาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Psychology of Learning  
         ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการเรียนรู้บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษา
ความหมาย ธรรมชาติของการเรียนรู้ หลักการถ่ายโยงการเรียนรู้ รูปแบบ        การ
เรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ ร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
         Creation of learning activities and providing an appropriate 
environment for learning based on individual differences with the 
nature of learning, principles of learning transfer, learning styles, 
perception, motivation and application of learning theories according to 
the concept of behaviorism approach, cognitivism approach, social 
cognition learning approach, brain function theory in data processing 

 
1105207 ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 

 Counseling Theories and Process  
         ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม จากศึกษา

ความรู้เบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา แนวคิด หลักการ ทักษะ กระบวนการ และ
วิธีการปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี   
การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริง ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม 
ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล-อารมณ์ มีคุณลักษณะของผู้ให้
ค าปรึกษาที่ดี  
        Provide individual counseling appropriate by studying the basic 
knowledge, concepts, principles, process, skills and methods by theory 
of counseling with the characteristics of a good counselor 
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1105208 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน  3(2-2-5) 
 Guidance services in school  
          หลักการแนะแนว จิตวิทยาพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการแนะแนว บริการต่างๆ ที่

จ าเป็นต้องจัดในโรงเรียน ได้แก่ บริการส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผลและ
ประเมินผล การปฏิบัติงานแนะแนวในด้านการเริ่มและจัดโครงการแนะแนวใน
โรงเรียน บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในและนอกโรงเรียนต่องานแนะ
แนวของโรงเรียน 
          Principle of guidance, General psychology for guidance in various 
services which needs to be arranged in schools, including individual 
inventory services, information services, psychological counseling 
services, personnel placement services and follow-up and services such 
as guidance on starting and organizing guidance programs in schools 
roles and responsibilities of personnel in and out of school towards 
school guidance 
 

1105209 การวางแผนชีวิตและอาชีพ  3(2-2-5) 
 Life and Career Planning  
         จัดกิจกรรมอาชีพศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา การให้ค าปรึกษาทางอาชีพ การตั้งเป้าประสงค์เพ่ือการบรรลุความส าเร็จ
ในชีวิตและอาชีพ การพัฒนาบุคคลเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและอาชีพ 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนชีวิตและให้ค าปรึกษาทางอาชีพ โดยอาศัย
ความรู้จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ 
การส ารวจค้นคว้าข้อมูลทางอาชีพ การใช้แบบวัดทางอาชีพ 
        Organize vocational activities in primary schools, secondary 
schools, and higher education, Career counseling setting goals of 
achieving success in life and career, Personal development to create 
progress in life and career, as well as the use of technology in life 
planning and career counseling, By using knowledge from education, 
principles, concepts and theories about career development. Surveying 
professional information, using a career measuremen 
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1105210 การปรับพฤติกรรม  3(2-2-5) 
 Behavior Modification  
          สรุปความหมาย ความส าคัญของการปรับพฤติกรรม ออกแบบโปรแกรม  

การปรับพฤติกรรมของผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคใน
การปรับพฤติกรรม สามารถจัดกระบวนการปรับพฤติกรรมของผู้ เรียนเพ่ือ         
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้          
         Summary of the meaning, importance of behavior modification. 
Create the behavior modification program for learners, applying 
principles, theories and techniques for behavior modification, able to 
organize the process to adjust the behavior of learners for behavior 
change 
 

1105211 จิตวิทยาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  3(2-2-5) 
 Psychology for Persons with Special Needs  
         จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ

บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเต็มใจและยินดี
ที่จะช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของ
พฤติกรรม สาเหตุของพฤติกรรมที่มีความผิดปกติและลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ที่สามารถพบได้ในโรงเรียนและส่งผลต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน              
        Organize the physical and psychological environments that 
affecting on the individuals with special needs learning, accepting the 
individual differences, commitment to help people with special needs 
with understanding of behavioral differences, Causes of abnormal 
behavior and characteristics of individuals with special needs in each 
category that can be found in schools and affecting on learning process 
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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) 

2562 2563 2564 2565 2566 
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) 
ป.(วิชาชีพครู) 
 
B.A. (การปรึกษา
และแนะแนว
อิสลาม) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
State Institute for Islamic 
Studies (IAIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta   
ประเทศอินโดนีเซีย 
 

2555 
 

2553 
 

2543 

15 15 15 15 15 

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

ศศ.ม. 
(อิสลามศึกษา) 
B.A. (Shari’ah 
and Islamic) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Mu’tah University of 
Jordan ประเทศจอร์แดน 

2552 
 
2539 

15 15 15 15 15 

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

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน)  
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)  
ศศ.บ.
(ศึกษาศาสตร์)  
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 

2556 
 

2536 
 

2534 

12 12 12 12 12 

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 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ปี 
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 
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) 
ป.(วิชาชีพครู) 
 
B.A. (การปรึกษา
และแนะแนว
อิสลาม) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี
State Institute for Islamic 
Studies (IAIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta   
ประเทศอินโดนีเซีย 
 

2555 
 

2553 
 

2543 

15 15 15 15 15 

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

ศศ.ม. 
(อิสลามศึกษา) 
B.A. (Shari’ah 
and Islamic) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
Mu’tah University of 
Jordan ประเทศจอร์แดน 

2552 
 
2539 

15 15 15 15 15 

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

ปร.ด. (หลักสูตร
และการสอน)  
ศษ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)  
ศศ.บ.
(ศึกษาศาสตร์)  
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 

2556 
 

2536 
 

2534 

12 12 12 12 12 

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 
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 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปี 

พ.ศ. 
1. ดร.นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง ศษ.ด.(การบรหิารการศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)    
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2544 
2544 
2540 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
       การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  ประกอบด้วย  
การสังเกต การบริหารในสถานศึกษา และการทดลองสอนในชั้นเรียน และมีการปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ ควบคู่กับ
การนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน   
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงาน ที่

นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 

4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและ
ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัยในชั้นเรียน 

2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

           4) ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

 

4.2 ช่วงเวลา  
1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     ปีการศึกษาท่ี  1  
2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     ปีการศึกษาท่ี  2  
3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3     ปีการศึกษาท่ี  3  
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4  ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษาท่ี  4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที ่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  
(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 

4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต 290 ชั่วโมง 
(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จ านวน 
18 สัปดาห์ เป็น 144 ชม. และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ อีก 146 ชม.) 
*  ใช้ฐานคิดตามที่คุ รุ สภาก าหนดตาม
ประกาศป ี2557 

 
 
 



 

 

85 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

         ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบในขณะ
ปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
  5.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์วิชาชีพครู

และปฏิบัติการวิชาชีพครู)  
          5.2.3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาผู้เรียน 
 

5.3 ช่วงเวลา  
      ปีการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
149 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ  
             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 2 
ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่ 3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน มีการ
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
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      5.6 กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรือวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบ โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3 คน 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผล 

1.มีทักษะการใช้ภาษามลายู   
กลางและภาษาอาหรับ 

1.จัดรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่ ว ไปบังคับเรียน 2 
ราย วิชา 
2.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้นปี
ละ 1 กิจกรรม 
 

1.การสอบวัดผล 
2.การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

1.จัดรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่ ว ไปบังคับเรียน 1 
ราย วิชา 
2.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมเพ่ิมเติมชั้นปี
ละ 1 กิจกรรม 
 

1.การสอบวัดผล 
2.การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3 .มี จิ ตอาสาและมีจิ ตส านึ ก
สาธารณะ 

1.มอบหมายให้นักศึกษารวม 
กลุ่มท ากิจกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีจิตอาสา ตั้งแต่ปี 1 
ถึง ปี  3 อย่างน้อยปีละ 1 
กิจกรรม 

1.น าเสนอกิจกรรมที่ได้ด าเนิน 
การมาในรูปแบบนิทรรศการ 
โ ด ย ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ใ น
หลักสูตรประเมิน 
2.รายงานการจัดท าโครงการ 
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คุณลักษณะพิเศษ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ

นักศึกษา 
กลยุทธ์การประเมินผล 

2 .มอบหมายให้นั กศึกษา
จัดท าโครงการในสถานศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

4.มีความเป็นผู้น าทางวิชาชีพครู ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม
หลักสูตรและจัดกิจกรรม
เสริมความเป็นครูที่นักเรียน
ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษา
แม่และภาษาอาหรับซึ่งเป็น
ภาษาที่จะเข้าถึงแก่นหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 

การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

5. เ ป็ น ผู้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานด้านการสอนอิสลาม

ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง

นวัตกรรมทางการศึกษา 

การฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร 
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการ
สอนอย่างหลากหลายตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์  ทั น ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง สั ง ค ม 
สามารถใช้คอมพิว  เตอร์  
ร ว ม ถึ ง โ ป ร แ ก ร ม ท า ง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้ มีทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา 
ไทยและภาษาอังกฤษ และมี
ความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียน  ซึ่ ง
สอดแทรกไปในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

การสอบวัดผลและการประเมิน 
ผลการปฏิบัติการ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการ
เรียนการสอนร่วมกัน  
เช่น  การเข้าห้องเรียน 
การส่งงาน และการอยู่
ร่วมกันในหมู่คณะ
ตลอดจนการแต่งกาย
ตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของ
ความซื่อสัตย์ใน
งานค้นคว้า และตักเตือน
นักศึกษาให้เห็นข้อเสีย
ของการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิธีการที่ถูกต้อง ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษา
ท างานเพ่ือสาธารณะเป็น
กลุ่ม จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้น    
     เรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้    
     ตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ 
     ของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการ

ปฏิบัติงาน หรือสร้างผลงานที่เป็น
ความรู้ความสามารถของตนเองโดย
ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนแบบผลงาน
บุคคลอื่น 

 ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้

ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึง

จิตอาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  
เช่น การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
การสอนในห้องเรียน  การเปิด-ปิด
สวิทซ์ไฟ เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและความ 
     ภูมิใจในความเป็นไทย 
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2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

1) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

1) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้
ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 
3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดยใช้
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
5) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
โดยการจัดท าโครงการ 
 
 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การ
ท ารายงาน  และการ
ปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดง
ความคิดเห็นในการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ต่าง ๆ  
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2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

2)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้ 

3)  มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองและก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือ
การท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงโดย
การจัดท าโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานที่มอบ 
หมายให้ศึกษาค้นคว้า การ
เขียนรายงานและแฟ้มสะสม
งาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์
หรือรายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการ
ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค โดย
ข้อสอบมีการวิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงานในเชิง 
    แนวคิดสร้างสรรค์ 

 
2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้า
คิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัว  
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถ
เป็นที่พ่ึงของตนเองและสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้   
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้น
เรียน 
3) ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4) ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มี 
ประโยชน์ต่อสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการ
ท างานกลุ่ม การน าเสนองาน
ตามกลุ่มที่ ได้รับมอบหมาย 
2) การสังเกตพฤติกรรมจากการ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในชั้น
เรียน  
3) สังเกตการท างานร่วมกันของ
นักศึกษาในห้องเรียนในการร่วม
กลุ่ม 
4) ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 
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2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์และสถิติ เก็บ
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้   
การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การ  
เขียน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ 
บุคคลอื่น 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและ การสื่อสารได้ 
หลากหลายรูปแบบ 

3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
ในสถานการณ์ท่ีต้องใช้การค้นคว้า   
วิเคราะห์ ข้อมูล  และน าเสนอได้อย่าง 
เหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ 

ข้อมูลการท ารายงานและ 
กิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อ ด ท น อ ด ก ลั้ น  มี ค ว า ม
เสี ยสละ   รับผิ ดชอบและ
ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ง าน   ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคม
แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร พั ฒ น า ที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและ
ปัญญาในการด าเนินชีวิตและ
การตัดสินใจ  

4) มีความกล้าหาญและ
แ ส ด ง ออก ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทาง

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้นักศึกษา
ได้ เ รี ยนรู้ แ ละประพฤติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ถูกต้อง 
2 )  ผู้ สอนทุ กคนต้ องสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  การปฏิบัติตนของครูใน
สังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้  กรณี
ตัวอย่างที่เป็นประเด็นวิพากษ์ในสื่อ
สังคมออนไลน์หรือสื่ออ่ืนๆ 
3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ป ร ะ เ ด็ น วิ ก ฤ ต ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย  โดยการเน้นการเข้าห้องเรียน
ให้ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สถาบันและสังคม  เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีความซื่อสัตย์สุจริต  จากการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ ผู้ สอนจัดขึ้ น โดย เน้ นการ
ปฏิบัติการ 

1) ประเมินระหว่างเรียนใน
ทุกรายวิชา   ด้ วยวิ ธี ก าร
ประเมินที่หลากหลาย  เช่น 
ผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่ม
เพ่ือนประเมินและประเมิน
โดยผู้สอน  โดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน 
เป็นต้น 
2 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร จั ด
กิ จ กร รม  เ ส ริ มคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  ใน
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร เ ขี ย น
ทบทวนงาน (after action 
review) 
3) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน  การร่วมกิจกรรม  
การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการน า เสนองานของ
นักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรมด้วยความ
ถูกต้องเหมาะสมกับสั งคม 
ก า ร ท า ง า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัดฐาน
ทางสังคม ความรู้สึกของผู้อ่ืน
และประโยชน์ ของสั ง คม
ส่วนรวม มีจิตส านึกในการ
ธ ารงความโปร่งใสของสังคม
และประเทศชาติ ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นและความไม่
ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน 
หรือการลอกเลียนผลงาน  

 

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ทั้ ง
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการยกย่อง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในชั้นเรียน  

 

 2.2.2  ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ด้านวิชาชีพของครู อาท ิ
ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณครู ปรัชญาความเป็น
คร ูจิตวิทยาส าหรับครู 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการการ

1) จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบที่ เน้นทั้ ง ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงและ
เทคนิคอ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น การเรียนรู้แบบสืบสอบ  การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน  การเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐาน เป็นต้น  และต้องมีการบูรณา
การการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพครู
ทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใน

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) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
หลากหลายตรงตามสภาพ
จริง  ดังต่อไปนี้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษา
เพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
ทักษะการนิเทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัย
และวัดประเมิน ทักษะการ
ร่วมมือสร้างสรรค์ และทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณาการ
ความรู้กับการปฏิบัติจริงและ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ 
อาทิ การบูรณาการการสอน
(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge : TPACK)  การ
สอนแบบบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science 
Technology Engineering 
and Mathematics 
Education : STEM)  ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 

สมัยปัจจุบันและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 
4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้ อ ง เ รี ย นทั้ ง แหล่ ง เ รี ยนรู้
ออนไลน์ส าคัญๆทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษาโดย
บูรณาการ การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (work 
integrate learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 
6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การท า
โครงงาน 

   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การ
ท างานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   -  ประเมินผลจากกลุ่ ม
เพ่ือน 
  -  ป ร ะ เ มิ น ผลจ า ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา 
  -  ป ร ะ เ มิ น ผลจ า ก ก า ร
น าเสนอชิ้นงาน หรือรายงาน
การค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
Community :PLC) และมี
ความรู้ในการประยุกต์ใช้  
2) ผู้ เรียนมีความรู้ เกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  
เนื้อหาสาระอิสลามศึกษา 
ความรู้  ความเข้าใจในการ
ด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคลและการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เข้าใจถึงการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเองและผู้อ่ืน มีความอดทน 
อดกลั้ น  ยอมรั บ ในความ
แ ต ก ต่ า ง  รู้ จั ก ก า ร ส ร้ า ง
สมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดี
แ ล ะ มี ทั ศ น ค ติ ที่ ถู ก ต้ อ ง
เกี่ ยวกับชาติบ้ าน เมือง  มี
คุณธรรม จริ ยธรรม การ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมค า
สอนของศาสนาอิสลาม การ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัด และเข้าใจอย่าง
ลึ กซึ้ งถึ งหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา สามารถบูรณา
การการจัดการเรียนรู้  การ
ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ทั น ส มั ย  ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้  
สามารถท าวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้
ส าม า ร ถ เป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ า ง
นวัตกรรมทางอิสลามศึกษา 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด า เนินชีวิ ตอย่ า งมี
คุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่
มั่ ง คั่ ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์  ตลอดจนเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก  
3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่
ร่ ว มกั นบน พ้ืน ฐ านความ
แ ต ก ต่ า ง ท า ง วั ฒ ธ ร ร ม 
สามารถเผชิญและเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
แ ล ะส า ม า ร ถ น า แ น ว คิ ด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตและพัฒนาตน พัฒนา
งานและพัฒนาผู้เรียน  
4) มีความรู้และความสามารถ
ในกา ร ใ ช้ ภ าษา ไทยและ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประ
ราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน 
พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 

 
 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล 
สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายอย่างรู้ เท่าทัน 
เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล 
สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟ อ ร์ ม ( Platform)แ ล ะ โ ล ก
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบัติ งานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้  หลักการทางทฤษฎี  
ป ร ะสบกา รณ์ ภ าคป ฏิ บั ติ  
ค่านิยม แนวคิด นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ  บรรทัดฐาน

1) การเรียนรู้ผ่ านวิธีสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดประเมินค่า  
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ
ต่างๆ  
เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  การ
คิดวิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรม
การแก้ปัญหา กิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเหมาะสม 
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
วิจัย เช่น การศึกษา ค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี  การท า

1) ประเมินจากผลงานการ
อ ภิ ป ร า ย ก ลุ่ ม   ก า ร คิ ด 
วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จ าลอง  กิจกรรม
การแก้ปัญหากิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
ปั ญ ญ า ทั้ ง ก า ร คิ ด ที่ เ ป็ น 
นามธรรมและการแสดงออกที่
เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม  เ ช่ น   จ า ก
ก ร ะบ ว น ก า ร ท า ง า น ข อ ง
นักศึกษา  กระบวนการคิด  
การสื่อ ความคิด  ความเข้าใจ    
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ 
ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ทางสังคมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น 
2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 
3)สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือ
ร่ ว ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
ห รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่
ชุมชนและสังคม 

โครงงาน และการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
การฝึ กทั กษะ  การสั ง เ กต
พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกต 
การสอน การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ
สอนในชั้นเรียน 
4) การท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์  
ความรู้ใหม่ (Research-based  
learning) 

ใหม่   การน า เ สนอผลงาน     
การวิจัย 

 

2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) เข้ า ใจและใส่ ใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิด
เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างาน
เป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนใน
ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อ
ส่ วนรวมทั้ งด้ าน เศรษฐกิ จ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อ ตน เ อ ง  ต่ อ ผู้ เ รี ย น  ต่ อ
ผู้ ร่ วมงาน และต่อส่วนรวม 
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือ
การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์
และความรั บผิ ดช อบต าม
บทบาทหน้าที ่
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน้นการลงปฏิบัติ ใน
พ้ืนที่  ในสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบและมี    

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ 
การแสดงออกของนักศึกษา   
ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
และจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน้นการลงปฏิบัติ ใน 
พ้ืนทีใ่นสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบและ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่ มและ
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ
กล้าหาญทางจริยธรรมสามารถ
ชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 

ปฏิสั ม พันธ์ที่ ดี ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ก า ร  
(Participative learning   
through action) 
5) ก าหนดให้ผู้ เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
ตลอดหลักสูตร 

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้น าในการ   
อภิปรายซักถาม 
 

 

 

 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้ เรียน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและ
สังคม และผู้ เกี่ ยวข้องกลุ่ ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเลือกใช้การสื่อสาร
ทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดย

1.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในรายวิชาต่างๆ  โดยให้ 
ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร ทั้ง
ระดับบุคคล และกลุ่มคน   
โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
ส า รสน เทศที่ ห ล ากหล าย
รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล 
วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ก า ร ณ์              
ทั้ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง 
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ 

1) ประเมินผลจากการน าเสนอ
งานของนั กศึ กษา โดยการ
สั ง เกตทักษะการวิ เคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข การน าเสนอ
เชิงสถิติและประเมินทักษะการ
พูดการเขียน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน
การสืบค้นและการน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม 
การจัดการ และการสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและ
ส่งข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ
สารสนเทศ อีกทั้งตระหนักถึง
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอก
เลียนผลงาน 

น า เ ส น อ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่  
เ ห ม า ะ ส ม ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
รูปแบบและวิธีการ 
3 .  ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ห ล า ย
สถานการณ ์

 

2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม
ความเชื่อในการสร้างหลักสูตร
รายวิชา การออกแบบเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การจัดการเรียนโดยนใช้
แหล่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน แหล่งการ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นหลักการน าความรู้
ด้ านต่ า งๆที่ จ า เป็ น ใ นการ
ออกแบบการเรียนการสอน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ก า ร จ ริ ง ทั้ ง ใ น
ห้อง เรี ยนและห้องทดลอง
ปฏิบัติการสอนสอน 
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ต ร ง  เ ช่ น  กา รศึ กษากรณี  
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ

1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น ก า ร
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการจัดท าแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้  ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
หลักสูตรและพัฒนาการตาม
วัยของนักเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการสอน  
และการสะท้อนความคิดใน
ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ สั ง เ ก ต
พฤติกรรม การสอนระหว่าง
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เ รี ย น รู้ แ บ บ เ ปิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกับสภาพบริบทที่
ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
2) สามารถในการน าความรู้
ท า ง จิ ต วิ ท ย า ไป ใ ช้ ใ น ก าร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหา
สาระ การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ที่
ตอบสนองความต้องการ ความ
สนใจ ความถนัด และศักยภาพ
ของผู้ เรียนที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติ
และผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้ เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เ รี ย น รู้ จ า กประสบกา ร ณ์  
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
และการท างานในสถานการณ์
จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด 
การท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์  ฝึ กการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
โดยบูรณาการการท างานกับ
ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไข

สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสั ง เกตพฤติ กรรมของ
ผู้ เรียน การสัมภาษณ์  หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ การ
ท า แผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
การประเมินผู้เรียนและการจัด
แหล่งประสบการณ์การ เรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 
3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัย ใหม่ที่ พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 และหลักการของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พอ เ พี ย ง   จ า ก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่างๆ 
พร้อมทั้งการวิพากษ์จุดเด่น จุด
ด้อยของวิธีการต่างๆ 

ทดลองสอน ในสถานศึกษา  
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ท าส่งกับการปฏิบัติ
จริงในห้องเรียน 
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน 
แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า  จ า ก บุ ค ค ล ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน 
ครูประจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  เพ่ือน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
4)  ประเมินจากผลการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพครูทั้งระหว่าง
เรียน การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมเสริมทักษะความ เป็น
ครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ปัญหา และพัฒนา ด้วยความ
ความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 
4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ประสานงานและสร้างความ
ร่ ว ม มื อ กั บ บิ ด า ม า ร ด า 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ าย  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกและร่วมมือกันพัฒนา
ผู้ เ รี ยน ให้ มี ค ว ามรอบรู้  มี
ปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ ห้ เ ต็ ม ต าม
ศักยภาพ 
5) สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะ
การคิด ทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถน าทักษะ
เหล่านี้มาใช้ในการจัดการ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
การพัฒนาตนเอง 
 

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

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ สังคม 
 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
 3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
 5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3.1.2 ด้านความรู้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือกเสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

 3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาตนเองได้ 
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 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง

และสังคมได ้
 
 

3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
ข้อมูล 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิขาศึกษาทั่วไป  

 
รายวิชา 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ 
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช ้
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 

2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 

 1 

ข้อ 

 2 

ข้อ 

 3 
ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ   
2 

ข้อ 

3 

ข้อ 

1 

ข้อ 

2 

ข้อ 

3 
ข้อ 

1 

ข้อ  
2 

ข้อ 

 3 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ                   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสือ่สาร                   
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ                   
5100140 สนุทรยีะ                   
5100141 การสรา้งเสรมิและดแูลสขุภาวะ                   
5100142 การคิดเชิงเหตผุล                   
5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                   
5100144 พลเมอืงท่ีเข้มแข็ง                   
5100145 ศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                   

 
        ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 
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    3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
   2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   
   3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคน
อ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ  
   4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน  
 
  3.2.2 ด้านความรู้ 
     1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครู อาทิ 
ค่านิยมของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเป็นครู จิตวิทยาส าหรับ
ครู จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา  ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน  หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน 
ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ และ
ทักษะศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณา
การข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน(Technological Pedagogical Content Knowledge 
: TPACK)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM)  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community :PLC) และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้  
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  2) ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระอิสลามศึกษา ความรู้ 
ความเข้าใจในการด ารงชีวิต ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม เข้าใจถึงการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและ
ผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง รู้จักการสร้างสมานฉันท์ มีจิตส านึกร่วมที่ดีและ
มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาติบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักธรรมค าสอน
ของศาสนาอิสลาม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ การผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อม
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้ สามารถท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม
ทางอิสลามศึกษา สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสังคมที่
มั่งค่ังและยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

  3)  มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน าแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
ผู้เรียน  
  4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามมาตรฐาน  
  5) ตระหนักรู ้เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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  3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทัน เป็นพลเมืองตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์ม(Platform)และโลกอนาคต น าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์  โดยค านึงถึง
ความรู้ หลักการทางทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  
บรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
       3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 

 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 
   2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม
และสิ่งแวดล้อม 
   3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
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3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
  3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ  อีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 
 3.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  
       1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 
   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง ส่งเสริมการพัฒนาการคิด การท างาน 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการท างานกับ
การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
   4) สร้างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการประสานงาน
และสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวก
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และร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
  5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         
1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         
1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101 คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 
             จิตวิญญาณความเป็นครู                         

1102101 การพัฒนาหลักสูตร                         
1102202 วิทยาการจัดการเรียนรู ้1 

                        
1102203 วิทยาการจัดการเรียนรู ้2                         
1102404 คุรุนิพนธ์ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้

                        

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ต่อ) 
 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู ้                         
1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรมการ
เรียนรู ้                         

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                           
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน   

คุณภาพการศึกษา                         

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 



114 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1102105  อัล-กุรอาน                         
1102106  หะดีษ                         
1102107  การสอนเตาฮดี                         
1102108  การสอนตัจญฺวีด                         
1102109  ประวัติศาสตร์ศาสดา                         
1102110  การสอนจริยธรรม                         
1102111  การสอนภาษาอาหรับ                         
1102212  ประวัติศาสตร ์

                        
1102213  ฟิกฮฺ                         
1102214  เศรษฐศาสตร ์                         
1102215  การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน   
              ภาคใต้    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1102316  การสอนฟิกฮฺ                         
1102317  การสอนหะดีษ                         
1102318  ปรัชญาการศึกษา                         
1102319  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                            

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1107102  การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย 
              ส าหรับเด็กปฐมวัย 

                        

1107103  สมองกับการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย                         

1107104  การจัดกิจกรรมทางภาษาและการ
สื่อสาร ส าหรับเด็กปฐมวัย 

                        

1107105  การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ ์
และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย 

                        

1107207  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรบั 
เด็กปฐมวัย                         

1107208  การจัดกิจกรรมส่งเสรมิความพร้อม            
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวยั 

                        

1107209  การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1107210  สื่อและของเล่นส าหรบัเด็กปฐมวัย                         
1107313  การจัดกิจกรรมการเลน่เพื่อการเรยีนรู ้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

                        

1107317  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้แบบ 
บูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรบัเด็ก อายุ 3 - 6 
ปี 

                        

 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรบัผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1108202  ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ                         
1108203  ความเป็นครูทางการศกึษาพิเศษ                         
1108204  จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น 
              พิเศษ 

                        

1108305  การคัดแยกและประเมนิเด็กท่ีม ี
              ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                        

1108306  การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม                         
1108307  การพัฒนาการพูด ภาษาและการสื่อ  
              ความหมายส าหรับเดก็ท่ีมีความ    
             ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                        

1108408  ภาษามือเบื้องต้น                         
1108409  การจัดการพฤติกรรมเด็กที่ม ี
              ความต้องการจ าเป็นพิเศษ                         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1108410  การจัดการเรยีนรู้ทางการศึกษาพิเศษ                         
1108411  การเสริมสร้างการด ารงชีวิตอิสระและ 
              ทักษะอาชีพส าหรับบุคคลที่ม ี
              ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                        

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลย ี

6. วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

1105202  จิตวิทยาทั่วไป      
     

       
       

1105203  จิตวิทยาพัฒนาการ      
     

       
       

1105204  หลักการแนะแนวเบื้องต้น   
   

         
    

      
1105305  จิตวิทยาครอบครัว   

            
    

      
1105306  จิตวิทยาการเรียนรู ้    

  
         

    
      

1105307  ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา    
  

         
    

     
 

1105408  การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน    
  

             
     

 
1105409  การวางแผนชีวิตและอาชีพ   

                      
1105410  การปรับพฤติกรรม    

  
     

     
   

      
1105411  จิตวิทยาส าหรับบุคคลที่มี 
              ความต้องการพิเศษ   

 
 

 
    

 
    

 
  

 
      

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 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 และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายใน และ/หรือภายนอกที่เก่ียวข้อง          

2.1.2.2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ ผลการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน คุณวุฒิ และรายงานผล 
         2.1.2.2 โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่นักศึกษาในสาขาวิชา    
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ใช้เครื่องมือประเภท

แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน การประเมินคุณภาพของหลักสูตร ด าเนินการดังนี้ 

2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากสาขาวิชาเพ่ือด าเนินการทวนสอบ 

2.2.2 ใช้เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 2.2.2.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบ
การศึกษา  ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความคิดเห็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ 
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ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ด้านการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 2.2.2 .2 การส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา ทั้งในด้านความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ
พร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน  ๆและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น  ๆทุกปี 

2.2.2.3  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อม 
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

2.2.2.4  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร  หรืออาจารย์
ในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่มาสอนนักศึกษาในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา  โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 2.2.2.5 น าข้อมูลจากข้อ 2.2.2.1-2.2.2.4 มาวิเคราะห์ และเขียนรายงานสรุป 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 ด าเนินการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการให้มีความรู้ และความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

1.2 จัดฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้านศาสตร์วิชาชีพครู    

การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.3 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน

การสอน 

1.4 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

1.5 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัยและ

การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 
   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม    
การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้ท าวิจัยทางการสอนอิสลามศึกษา อิสลาม
ศึกษา หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  และสนับสนุนอาจารย์เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรและการสอนด้านอิสลามศึกษา 
   2.1.2 เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษาอาหรับ  ภาษาอังกฤษและภาษา
มลายู เพ่ือการสืบค้นความรู้ทางศาสนาอิสลาม และการวัดผลและประเมินผลให้ทันสมัยโดยจัดให้มี
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 

ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพื่อ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

            2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

        2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ 

ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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2.3 การพัฒนาด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม  

2.3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
  หลักสูตรก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา โดยก ากับมาตรฐาน
ให้เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้และให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   
การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ อีกทั้งให้เป็นไปตามที่ มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้  
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อันประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ ประธานหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการวางแผน  
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้น ยัง
ติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิตจากระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ า    
ทุกปี เมื่อมีบัณฑิตจบการศึกษา และแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่า
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
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3. นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร โดยได้จัดประชุมวางแผนระดับคณะเกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับ 4 
ปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือทราบและอนุมัติ และจัดท าประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา คณะ และ
หลักสูตรได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด
การรับรู้ และสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ โดยยึดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครที่มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ 
มีกระบวนการสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนการด าเนินงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ด าเนินร่วมกับมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่ก าหนด กองบริการ
การศึกษาจัดท าแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร โดยหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา            
มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) คือ รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจบในสายศาสนาไม่ต่ า
กว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัซซีเตาะห์) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
การคัดเลือกนักศึกษามี 2 ระบบ คือ ระบบโควต้า และระบบสอบคัดเลือก ระบบโควตารับนักเรียน   
ที่มีผลการเรียนดีได้ระดับคะแนนสะสม 2.75 ระบบสอบคัดเลือก มีการจัดสอบคัดเลือกในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จากนั้นมหาวิทยาลัยจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา           
เรื่องการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัคร        
การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การรับรายงานตัว ประเมินผลการด าเนินงาน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตร และจัดท ารายงานผล
การรับนักศึกษาใหม ่

หลักสูตรก าหนดแผนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยมีการให้ความรู้
ทางด้านภาษาอาหรับ ภาษาไทย มลายู และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานให้แก่นักศึ กษา
ให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและประเมินผลหลังการเรียนปรับพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดท าคู่มือนักศึกษาเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจน
ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาขับเคลื่อนระบบ        การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ 
  1. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
วิธีการประพฤติตน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนการเรียนและการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
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  2. การปรับความรู้พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 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 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
      มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
        มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์ พิเศษตาม         
ความจ าเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน    
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
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 ารวจ          ความ
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ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการตลาดแรงงาน ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
การสอนอิสลามศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกที่จ าเป็นต้องเพ่ือน ามาพัฒนา
หลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ อีก
ทั้งน 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 มีหน้าที่ วางแผน       
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคการศึกษาให้
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาและน าผลการด าเนินการมาใช้ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนต่อไป  และ    
ทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผล       
การบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาใน
หลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านการเทียบเคียงผล          การ
ด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา  รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้
เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลใน   
การรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
   1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ   
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 6.2 การบริหารงบประมาณ 

     มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะครุสาสตร์ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุง
การศึกษาเพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ        
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานที ่
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 

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

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

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 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 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนที่มีอยู่แล้ว หมายเหตุ 
3 ห้องประชุมสัมมนา 

ห้องประชุม 1            ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2            ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3            ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมบัวแก้ว      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมสรรเสริญ   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) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา 

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 

  
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์ 
   

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 300  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 80  เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 10  เครื่อง 
4 โทรทัศน์ 36 นิ้ว 5  เครื่อง 
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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  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 

                    รวม  7,083 ชื่อเรื่อง 

2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1 ภาษาไทย            จ านวน    174 ชื่อเรื่อง 

2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

                    รวม    174 ชื่อเรื่อง 

3) วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 

3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

          รวม    230 ชื่อเรื่อง 
 
 
 

          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
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   
 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

http://aritc.yru.ac.th/
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       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิ เล็กทรอนิกส์ 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 เป็นฐานข้อมูลที่มี เนื้ อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้
ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับ เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง  78 แห่ง อาทิเช่น 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) 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 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา 
รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง 
ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
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    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์  
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ใช้บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่อและช่องทางการเรียนรู้     เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียน
นอกห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์ พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือ 
ให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติ  
งานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
 

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

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

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

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
    ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
    อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
    การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
    การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
    การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ 
     พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
     ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ 
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักศึกษาร้อยละ 25 ที่ส าเร็จในแต่ละปีการศึกษา 
 

   x x 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1 -5 ต้องมีผล
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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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 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
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 
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 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 
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 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น      ขอ
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจากเรียนรู้ในช่วงของ
การเรียนในแต่ละวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  
1.1.4 ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอนในแต่ละรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา

ตามระบบของคณะและมหาวิทยาลัย 
1.2.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร

สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและ

ปรับปรุงการจัดแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย 
หรือความยากง่ายเป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 

2.4 การประเมินผลโดยผู้ ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicator) ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ 
 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 
5 ป ี
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษา (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
  4.3.3 ประชุมอาจารย์หลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร 
เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2560 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                       สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  
                       in Teaching Islamic Education 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                       สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program  
                       in Teaching Islamic Education 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม  ครุศาสตรบณัฑติ (การสอนอิสลามศึกษา) 
          Bachelor of Education (Teaching     
          Islamic Education) 
ช่ือย่อ    ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 
          B.Ed. (Teaching Islamic Education) 
 

 2. ชื่อปริญญา  
ช่ือเต็ม  ครุศาสตรบณัฑติ (การสอนอิสลามศึกษา) 
          Bachelor of Education (Teaching     
          Islamic Education) 
ช่ือย่อ    ค.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 

               B.Ed. (Teaching Islamic Education)  

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษาให้เป็นผู้ที่มี

ความพร้อมทางวิชาการ เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ
อิสลามศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู ้มุ่งเน้นและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความประเสริฐด้วยคุณธรรม
จริยธรรม    บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สันติภาพและสันติสุขท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของอิสลาม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอน

อิสลามศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ 
เป็นศูนย์กลางทางวิชาการอิสลามศึกษา สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความประเสริฐด้วยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู บูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
สันติภาพและสันติสุขท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐานของอิสลาม   

ปรับข้อความ
ให้ครอบคลุม

มากขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านการสอนอิสลาม
ศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองใน

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิต พัฒนา ครูและบุคลากรทางด้านการสอนอิสลาม
ศึกษา ให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 6 ประการ ดังน้ี  

1.2.1 เป็นผู้มีจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็น
พลเมืองดี การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ปรับปรุง
ข้อความให้
ครอบคลมุ
มากขึน้ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
และมีความรู้อันเป็นสากลควบคู่คุณธรรมอิสลาม 

1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะ
ที่ถูกต้อง มีความสามารถในด้านความเป็นครู และเป็น
ผู้น าทางการสอนอิสลามศึกษา ก้าวทันต่อวิชาการที่
เปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของการเรียนรู้ 
แ ล ะส าม า รถน า ไ ป ใ ช้ป ร ะกอบอา ชีพ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3 มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นแบบอย่างอันดีงามในการ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส านึกและศรัทธาในความเป็นครู และสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1.2.4 เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง และติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

1.2.5 เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้หลักธรรมอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม 
และปัญหาต่างๆ ในชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพ
และสันติสุขในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเปน็
สากลควบคู่คุณธรรมอิสลาม 

1.2.2 มีความรู้  เจตคติ  และทักษะที่ถูกต้อง มี
ความสามารถในด้านความเป็นครู และเป็นผู้น าทางการ
สอนอิสลามศึกษา ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ ก้าวทันต่อ
วิชาการที่เปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของ
การเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2.3 มีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างอันดีงามในการ
ปฏิบัติตามหลักค าสอนอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส านึกและศรัทธาในความเป็นครู และสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

1.2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
อิสลามศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และติดตาม
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถน า
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

1.2.5 มีความสามารถในการสื่อสารคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้และแก้ปัญหาด้วยวิทยปัญญา สร้างสรรค์ และ
สามารถประสานระหว่างเจตคติที่แตกต่างในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

1.2.6 สามารถใช้หลักธรรมอัล-กุรอานและอัซซุน
นะฮเป็นรากฐานในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม และ
ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตและสังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและ
สันติสุขในสังคมได้อย่างเหมาะสม   

 
5. ระบบการจัดการศึกษา 

ระบบทวิภาค    
 

5. ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบทวิภาค    

คงเดิม 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต 

6. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต 

ปรับลด
จ านวน 



123 
 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
หน่วยกิตตาม

โครงสร้าง
หลักสตูรใน 
มคอ.1 พ.ศ.

2561 
 
 
 
 
 
 

 
7. โครงสร้างหลักสูตร 
    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วย
กิต 
        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  
                                      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
        1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    
                                      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต      
        1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า129 หน่วย
กิต 
         2.1 กลุ่มวิชาชีพครู      ไม่น้อยกว่า  50 หน่วยกิต 
             2.1.1 วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
           บังคับ   ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
            เลือก   ไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต              
              2.1.2 วิชาฝึกปฏิบตัิวชิาชีพครู  
                                      ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
          2.2 กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต 
               2.2.1 วิชาเอก   ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต 
            บังคับ        ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต 

7. โครงสร้างหลักสูตร 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 

         1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                        
                                   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
         1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                                                                         
                                     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
         1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                                 
                                     ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
         1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            
                                     ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า113หน่วยกิต 
        2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
              2.1.1 วิชาการศึกษา  
                                   ไม่น้อยกว่า  31  หน่วยกิต 
              2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา             
                                   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  70  หน่วยกิต 
              2.2.1 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า 40  หน่วยกิต                                                   
              2.2.2 วิชาโท       ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต                                                                                      

3.หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                                                                                 
 

 

ปรับตาม
โครงสร้าง
หลักสตูรที่
ก าหนดใน 

มคอ.1 พ.ศ.
2561 
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            เลือก         ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
               2.2.2 วิชาการสอนวชิาเอกบังคับ               
                                      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
               2.2.3 เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                                        ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. รายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

                                    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วย
กิต 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
                                    ไมน่้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
               บังคับ                              10  หน่วยกิต 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100102 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน 2(1-2-3) 
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและพัฒนา   
             การเรียนรู ้                               2(1-2-3) 
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร             2(1-2-3) 
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนา 
             การเรียนรู ้                               2(1-2-3) 
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1        2(1-2-3) 
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ     2(1-2-3) 

8. รายวิชา 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร       
                         ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 
                                                        3(2-2-5) 
5100138  การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ               3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชากลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวติ            
                          ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

5100140  สุนทรียะ                                3(2-2-5) 
5100141  การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ      3(2-2-5) 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                      
                          ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

5100142  การคิดเชิงเหตผุล                      3(2-2-5) 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 
2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 
3.ปรับปรุง
จ านวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวน 
คาบเรียน
ทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
5.ปรับ
รายวิชาออก
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               เลือก              ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต 
2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย    2(2-0-4) 
2100105 การพัฒนาทักษะการพดูและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ                            2(1-2-3) 
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและ               
             การเขียน                                 2(1-2-3) 
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน                     2(1-2-3) 
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                2(1-2-3) 
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน                    2(1-2-3) 
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2        2(1-2-3) 

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) 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์        
                                    ไมน่้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวตัน ์                             2(2-0-4) 

 2150102 การจัดการทางสังคม           2(2-0-4) 
2150103 ทักษะชีวิตและจติสาธารณะ           2(1-2-3) 
2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 2(1-2-3) 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละ  
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) 

5100143 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   
                                                        3(2-2-5) 
5100144  พลเมืองที่เข้มแข็ง                       3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                       
                          ไม่น้อยกว่า  3  หนว่ยกิต 

5100145  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                        3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  113  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 

             2.1.1 วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 31หน่วยกิต 
1101101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต   
             วิญญาณความเป็นครู                  3(2-2-5) 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร                    3(2-2-5) 
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู                     3(2-2-5) 
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1          3(2-2-5) 
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2          3(2-2-5) 
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
            การศึกษา                                3(2-2-5) 
1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู ้    3(2-2-5) 
1104201  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้    3(2-2-5) 
1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้   
                                              3(2-2-5) 
1100101  ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  3(2-2-5) 
1102404 คุรุนิพนธ์                                1(0-1-2) 

2.1.2 วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    
                      ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         2(90) 
1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2         2(90) 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3          2(90) 
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4        6(290) 

2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  70  หน่วยกิต 
  2.2.1 วิชาเอก     ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
1102105 อัล-กุรอาน                              3(3-1-5) 

และเพิ่ม
รายวิชาใหม ่
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2. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 

         2.1 กลุ่มวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า   50  หน่วยกิต 
               ก. วิชาการศึกษา ไมน่้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
                   บังคับ                         30  หน่วยกิต 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม                    3(2-2-5) 
1101101 ความเป็นครู                             3(2-2-5) 
1101202 ปรัชญาการศึกษา                       3(2-2-5) 
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ  3(2-2-5) 
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6) 
1102202 การพัฒนาหลักสูตร                     3(2-2-5) 
1102304 การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน                     
                                                         3(2-2-5) 
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
             การศึกษา                                3(2-2-5) 
1104201 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้     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 าหรับครู            2(1-2-3) 
1100104 การสอนเพศศึกษา                      2(1-2-3)     
1102101 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น          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-เนตรนารีสามญั ขั้นความรู ้
             เบื้องต้น                                  2(1-2-3) 
1109404 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
             ความรู้เบื้องต้น                          2(1-2-3) 

1102106 หะดีษ                                    3(3-1-5) 
1102107 การสอนเตาฮดี                         2(2-2-2) 
1102108  การสอนอัล-กุรอาน                    3(2-2-5) 
1102109  ชีวประวัต ิ                              2(2-2-2) 
1102110 การสอนอัคลาก                        2(2-2-2) 
1102111  การสอนภาษาอาหรับ                 3(2-2-5) 
1102212 ประวัติศาสตร ์                         2(3-0-3) 
1102213 ฟิกฮ ฺ                                     3(2-2-5) 
1102214 เศรษฐศาสตร ์                          2(3-0-3) 
1102315  การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
                                                        2(2-1-3) 
1102316  การสอนฟิกฮ ฺ                          2(1-2-3) 
1102317  การสอนหะดีษ                         2(1-2-3) 
1102318  ปรัชญาการศึกษา                      2(2-1-3) 
1102319  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา       3(2-2-5) 
1102320  การออกแบบการจัดการเรยีนรู้การสอน 
             อิสลามศึกษา                           2(1-2-3) 
1102421  ศาสนาและแนวคิด                     2(3-0-3) 

2.2.2 วิชาโท       ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาโท (การศึกษาปฐมวยั)                                      

                                                  30  หน่วยกิต 
1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย 
             ส าหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5) 
1107103  สมองกับการเรียนรูส้ าหรบัเด็กปฐมวัย 
                                                        3(2-2-5) 
1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร 
             ส าหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5) 
1107105  การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และ 
             สังคมส าหรับเด็กปฐมวยั              3(2-2-5) 
 
1107207 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก 
             ปฐมวัย                                  3(2-2-5) 
1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน 
             ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5) 
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                  ข. วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  14  หน่วยกิต 
                      (1) รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน   
                                                     2  หน่วยกิต  
1100403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1     1(90 ช่ัวโมง) 
1100404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2     1(90 ช่ัวโมง) 
                     (2) รายวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา                     ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 6(540 ช่ัวโมง) 
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 6(540 ช่ัวโมง) 
         2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  79  หน่วยกิต 
              ก. บังคับ           ไม่นอ้ยกว่า  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                            3(2-2-5) 
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) 

1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา 
             ปฐมวัย                                  3(2-2-5) 
1107210 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย   3(2-2-5) 
1107313  การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรูส้ าหรับ 
             เด็กปฐมวัย                              3(2-2-5) 
1107317  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา  
             การการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี 
                                                        3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาโท (การศึกษาพิเศษ)                                         
                            30  หน่วยกิต 

1108202  ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ         3(2-2-5) 
1108203 ความเป็นครูทางการศกึษาพิเศษ     3(2-2-5) 
1108204 จิตวิทยาเด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
                                                        3(2-2-5) 
1108305  การคัดแยกและประเมินเด็กท่ีมีความต้องการ 
             จ าเป็นพิเศษ                            3(2-2-5) 
1108306 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม           3(2-2-5) 
1108307 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อ 
             ความหมายส าหรับเด็กที่มีความต้องการ  
             จ าเป็นพิเศษ                            3(2-2-5) 
1108408 ภาษามือเบื้องต้น                       2(1-2-3) 
1108409 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการ 
             จ าเป็นพิเศษ                            3(2-2-5) 
1108410  การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ  
                                                        4(2-4-6) 
1108411  การเสริมสร้างการด ารงชีวิตอิสระ และทักษะ 
             อาชีพส าหรับบุคคลที่มคีวามต้องการจ าเป็น 
             พิเศษ                                    3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาโท (จิตวิทยาและการแนะแนว)                                   
                                 30  หน่วยกิต 

1105202  จิตวิทยาทั่วไป                          3(2-2-5) 
1105203 จิตวิทยาพัฒนาการ                    3(2-2-5) 
1105204 หลักการแนะแนวเบื้องต้น            3(2-2-5) 
1105305  จิตวิทยาครอบครัว                     3(2-2-5) 
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1102438 ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม 2(1-2-3) 
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม           2(1-2-3)        
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา           2(1-2-3) 
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      
                       ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

1102345  การออกแบบการจัดการเรยีนรู้การสอน 
             อิสลามศึกษา                            3(2-2-5) 
1102346  สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนอิสลาม  
             ศึกษา                                    2(1-2-3) 

ง. เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก  
                                    ไม่น้อยกว่า   4   หน่วยกิต 

1105306 จิตวิทยาการเรียนรู ้                    3(2-2-5) 
1105307 ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา  3(2-2-5) 
1105408 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน   3(2-2-5) 
1105409 การวางแผนชีวิตและอาชีพ           3(2-2-5) 
1105410 การปรับพฤติกรรม                     3(2-2-5) 
1105411  จิตวิทยาส าหรับบุคคลที่มีความตอ้งการพิเศษ 
                                                        3(2-2-5) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
                                    2(1-2-3) 
1102334  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม 
             ศึกษา                       2(1-2-3) 
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด 
             สร้างสรรค์ในอิสลาม                    2(1-2-3) 
1102336  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลาม 
             ศึกษา            2(1-2-3) 
1102446 หลักสตูรส าหรบัการสอนอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา     2(1-2-3) 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยที่ไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ 
 
9. ค าอธิบายรายวิชา  
   1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                   ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   

           ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
                    บังคับเรียน     10 หน่วยกิต 
2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร          2(1-2-3) 
             Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึง
คุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

Significance of Thai language as 
communication tools, practice of language in 

9. ค าอธิบายรายวิชา  
1.หมวดศึกษาท่ัวไป   

                        ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
                             ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร           3(2-2-5) 
Thai for Communication  

ใ ช้ภาษาไทยในการสื่ อสารได้ เหมาะสมตาม
สถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องที่
ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง 
ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่าน
ออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly 
in different situations, analyze and summarize 
the main points of the story, use critical thinking 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
daily used in listening, speaking, reading and 
writing, use of language in formal and information 
communication,  conducting      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in speaking in positive way on various occasions, 
and with proper language register, communicate 
with proper/appropriate tone of voice, read 
aloud according to phonetics guidelines, read 
and write for comprehension on various types of 
writing, communicate with respect to proper 
social etiquette 

 
 

 

 

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

หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
เพื่อให้พูดและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้ง
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม 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  

 

5100137 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ  
                                                      3(2-2-5)  
             English Speaking and Listening Skills 

ฟังละพูดเพื่ออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็น
ส าคัญ ฟังและพูดบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ แล้วจับ
ใจความ ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ 
ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สื่อสารเรื่องที่ค้นเคยและ
เป็นกิจวัตร  ใ ช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย โดยใช้ภาษา น้ าเสียง 
กิริยาท่าทาง ที่เหมาะสมตามมารยาททางสังคมเรียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการ
ทางการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการ 
การสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติทักษะการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

Practice listening and speaking to explain 
and summarize important topics; listen and 
speak dialogues and short conversation for main 
ideas by using sentences and idioms regarding 
topics about personal and background 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
information (i.e. personal and family data, 
shopping, local geography, employment), 
Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using proper 
tone and intonation with appropriate social 
language, manner and etiquette. study English 
native speaking’s cultures through 
communication in four language skills- listening, 
speaking, reading and writing, and exert inquiry 
and information retrieval skills , The emphasis is 
on practicing  communication in several different 
situations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2100104   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้                  2(1-2-3)  
                English   for Communication 
                and Learning Development 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง 
พูด อ่าน เขียน  ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  
อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้
ค าแนะน า การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและ
สถานที่การถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารทาง
โทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการ
พัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ 
หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
                                           3(2-2-5)  
             English Usage and Communication 

สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย 
ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษา
มาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ 
การให้ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ 
การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้ง
และให้เหตุผล น าเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวข้อที่
คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับ
ใจความส าคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่
อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อท่ีคุ้นเคย  ประสบการณ์  
และเหตุการณ์ส าคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียน
จดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจ

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 

พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสี่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนท่ีจ าเป็น
ต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Listen and speak about daily routines in 
familiar topics regarding general living, education 
and some descriptive information, take note with 
standard written English, give expressions for 
various purposes such as giving suggestions and 
reasons, making complaints, talking about 
personal experience, and making argumentation, 
give presentation and make conclusion about 
familiar topics and situations. read for 
comprehension to transfer information about 
main idea and  supporting details and other 
related information. Write a report and express 
their ideas and opinion about familiar topics, 
learners’ own experiences, and important. Write 
letters in common- used styles related to 
interesting topics to  develop all four 
communication skills: listening, speaking, reading, 
and writing, necessary for daily communication 

 
 
 
 
 

5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 

 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  2(1-2-3) 
              Melayu for Communication 
                  การใช้ภาษามลายู เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ 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 

 

5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ            3(2-2-5) 
             English for Professional Purposes 

สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การสอนและ
เรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู อย่างเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้   สื่อสารเนื้อหาอย่างได้
ใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลาย
โดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับประเด็นต่างๆ ได้  
ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบาย
ข้อคิดเห็น และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสีย

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 เปรียบ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ  ฝึกปฏิบัติทักษะ

ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
Practice natural communication in real-like 

setting at near- native speaker level in respect 
to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include 
related-important details in variety topics; study 
 important cases and situations to show 
ideas, and perspectives upon its strength and 
drawback about that particular case and 
situation, practice English communication 
through English Camp 

  

เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 

 

2100108   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 
               พัฒนาการเรียนรู้                 2(1-2-3)  
              Malay for Communication and 
              Learning Development                  

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด 
การอ่ าน และการเขียน ในบริบทที่ เกี่ ยวข้องกับ
ชีวิตประจ 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 

 
 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 

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

                การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค า
และส านวนพื้นฐานท่ีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษา
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของภาษา และ
มารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 
  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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

2100117  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ   
                                                     2(1-2-3) 
             Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลัก
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใ 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
able to use in various situations which is 
beneficial to the career and daily life 
 
 
 

         เลือกเรียน          ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต 
2100103   หลักการอ่านและการเขียนค าไทย     
                                                   2(2-0-4) 
              Principles of Reading and Writing  
              Thai Words 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การอ่านและการเขียนค าไทยผิดไป
จากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค า
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  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                     

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ       2(1-2-3) 
             Development of Speaking and 
             Reading Skills in English 

การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
มีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
การน า เสนองานหน้า ช้ัน และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ 
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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
comprehension; reading newspapers, 
advertisements, and websites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับ
ใจความงานหลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทั กษะกา ร เ ขี ย น โ ดย เ น้ นก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่ เพื่อน 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
             Basic Melayu  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
opinions in accordance with social context 
application 
 

2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    2(1-2-3) 
            Chinese for Communication  
  Chinese 
for Communication    

การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บท
สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถาม
ทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษาได้ 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน   2(1-2-3) 
               Basic Arabic 

อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยค
พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อความ
เข้าใจเรื่ องทั่ วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   2(1-2-3) 
              English for Communication 2 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับ
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบอาชีพ 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 

 
      9.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112   วิทยาการแห่งความสุข   2(1-2-
3) 
 Happiness 
Study 
               Happiness Study 
             ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้ง
กายและใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเอง 
ผู้ อื่ น  แล ะส ร รพสิ่ ง ทั้ ง ป ว ง  ก า รปรั บตั ว เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมในสังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทาง
อารมณ์ เพื่อการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   การน า
หลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข  
                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 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ                               3(2-2-5) 
             Aesthetic  

ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงไทยสากลแต่ละประเภทและเพลงร าวงมาตรฐาน 
เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรม
นันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการ ร าวง
ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง 
วิ เคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิล ป์ 
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  
หลักการออกแบบป้ายนิเทศ  ออกแบบฉาก เวที สื่อการ
เรียนรู้ และแฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอ
ผลงาน และวิพากษ์ผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern 
Thai songs and Thai standard classical dance 
songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai 
standard classical dance, design and organize 
performances, analyze  principles of aesthetics 
in visual arts, principles of visual elements, 
principles of art composition, and principles of 
bulletin boards. Design settings and stages, 
learning materials and portfolios, create art 
works, and present and criticize the art works 

 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 

2100113   สุนทรียวิจักขณ์      2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 

  ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  
ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่น
สู่ สากลทั้ ง ในด้ านแนวคิด  เทคนิค วิ ธีการในการ
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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 

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

ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง 
วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
2100118   ความจริงของชีวิต        2(2-0-4) 
              Truth of Life 

ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบัน
กับโลกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
น าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต ใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มี
สันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศนแบบ 
ตาง ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แต
ละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมาย
ของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของ
พฤติกรรมของมนุษย์ ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 
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, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
human relations creating, teamwork and conflict 
managing 

เพิ่มใหม ่ 5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ    3(2-2-5) 
             Health Promotion and Care  

สืบค้น วิเคราะห์ สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะ ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ และนโยบาย
สาธารณะเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัด
กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต 
สังคมและปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการใน
การจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะในด้านที่ส าคัญ  

Search for information, analyze, summarize 
health promotion and care, the importance of 
sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health 
promotion and physical, mind, society and 
wisdom care, Design sports and recreation for 
learning management, readiness of health 
promotion and care of main issue   
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

      9.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
                       ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
2150101   สังคมภิวัตน์                     2(2-0-4) 
  Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกา-ภิ
วัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ 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 affairsy in 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
various dimensions including culture, tradition, 
economics and political affairs 
2150102   การจัดการทางสังคม    2(2-0-4) 
  Social Management  

วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน 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   
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

2150103   ทักษะชวิีตและจติส านกึสาธารณะ 
                                     2(1-2-3) 
           Life Skills and Public Conscious Mind 

ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึง
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 การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการ
ตนเอง และการบริหารจัดการความเครยีด รวมทั้งการให้
ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อน
มนุษย์อย่างสันติ 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
mindedness and public consciousness in order 
to be peaceful coexistence 
 

2150108   ทักษะในการด าเนินชีวิต          2(1-2-3) 
Skills for Life  

  ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมสมัยใหม่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมิน
สถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร 
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การ
จัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด 

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

2150109   ชวิีตและวัฒนธรรมไทย           2(1-2-3)                 
               Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย ความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติ
ของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการ
ท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

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  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
เพิ่มใหม ่ 1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

5100142 การคิดเชิงเหตุผล                    3(2-2-5) 
             Logical thinking  

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับ
ขั้นการด าเนินการตัวเลข สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์
ปัญหา การให้เหตุผล การให้เ ง่ือนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 
การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และ
อธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบน
พื้นฐานของข้อมูลได้ 

Analyze, design and present how to 
calculate in ordinal steps of numbering 
calculation such as proportions, percentages, 
problems solving, reasoning, giving conditions in 
term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in 
everyday life analyze problem for possible 
solutions, choosing appropriate approaches, 
analyze and explain current world’ news and 
achieve data-based decision making 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่ 5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
             21st                                  3(2-2-5) 
             Century Skills for Living and     
             Occupations  

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs 
และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณา
การการประยุกต์เพื่อพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 
21  

Explore, analyze 5 Cs’s concepts and 
Information Media and Technology Skills by 
integrate and apply to develop the important 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
skills for life-living and effective working in the 
21st century era 

เพิ่มใหม ่ 5100144 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง                    3(2-2-5) 
             Potency Citizenship  

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และ
ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลัก
ขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม 
และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง 
อุดมการณ์ และวิถี ชี วิ ต ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองใน
ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และเคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตและจิตสาธารณะ 

Analyze, design practice, create projects, and 
behave that express for human dignity, accept 
individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai 
society and international community in 
 accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules 
and basic laws related to democratic way of life 
with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect people’s right, have a 
spirit mind and public awareness 

 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
      9.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
4100101   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   2(1-2-3) 
   Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด  การให้ เหตุผล 
คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชี
รับ-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  

    

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

4100102   วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                                   2(1-2-3) 
  Science for the Quality of Life  
               Development  

วิ ธี ก า รทา ง วิ ทย าศ าสตร์  ก ร ะบวนกา รทาง
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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computers, information 
technology; computer application in daily life, 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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data warehouse application; laws with ethics in 
using information system and its security system 
4100108   วิทยาศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน   2(1-2-3) 
              Science in Daily Life 

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิต
กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการ
ท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานในการ
ด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ 
พันธุกรรม สารเคมี  ที่ ใ ช้ในชีวิตประจ าวัน การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จั ด ก า ร ผ ลผลิ ตท า ง ก า ร เ ก ษตรและผลิ ตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมีรังสี 
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

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

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

4100109 การกฬีาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต  2(1-2-3) 
             Sports for the Quality of Life 
             Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขนั
กีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเล่นกีฬาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย 
อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้าน
กีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและ
การละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพและ
เสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette , form and 
methods of sports competition; principles  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 traditional games; 
personality development promoting leadership 
 

เพิ่มใหม ่ 1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                           
                               ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                      3(2-2-5) 
             The King Philosophy for Local  
             Development  

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอ เพี ย ง  และแนวคิ ด ก า รพัฒนาแบบยั่ ง ยื น ใ น
ชีวิตประจ าวันได้  ศึกษาแนวคิด และหลักการของ
โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ  วิ เ คราะห์
ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคี
เครือข่าย 

Apply the royal working guideline, sufficient 
economics philosophy, including the concept of 
sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the 
intelligent learning approach for pilot project of 
community development based on the king 
philosophy and holistic integration with associate 
network 

 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
1100201   ภาษาและวัฒนธรรม               3(2-2-5) 
               Language and culture     

ภ า ษ า แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย เ พื่ อ ก า ร เ ป็ น ค รู  
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 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  113  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร        3(2-2-5) 
   Language for Communication  
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาส าหรับครู 
หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อ
ความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในช้ัน
เรียน ออกแบบการจัด   การเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  
การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้น
สารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

Use language for communication in learning 
management appropriately in accordance with 
context and learner’s differences, learners with 
special needs, by analyzing concepts, theory, 
speech communication for teachers, principle, 
and techniques of Thai Language Use as well as 
practice listening, speaking, reading, writing, and 
gestures to transmit meanings in instruction and 
communication, design learning management in 
listening, speaking, reading, writing, and gestures 
to develop learners, seek for general information 
for broader, up-to-date self-development and 
keeping up with the changes, practice the 
language and culture for peaceful living 

 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย
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1101101   ความเป็นครู                        3(2-2-5) 
               Professional Teachers 

สภาพงานครู คุณลักษณะแลมาตรฐานวิชาชีพครู การ
ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู  
การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกล
ยุทธ์การสอน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรูเ้พื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1101202  ปรัชญาการศึกษา                   3(2-2-5)                                                                 
              Philosophy  of  Education                                                         

ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่ อ เสริ มสร้ างการพัฒนาที่ ยั่ งยื น  เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยน
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะห์
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 คุณธรรมและ
จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
จิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคมและปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

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 

 
 
 
 
 
 
 

1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต 
             วิญญาณความเป็นครู        3(2-2-5) 
   Ethics and Spirituality for Teachers 

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู   เป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและ
สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายส าหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา 
การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Behave morally, intend to develop learners as 
a spiritual teacher, be a role model with virtues 
and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, 
integrating knowledge about teacher values, 
morality, virtues, ethics of teachers, spiritual 
teacher, law for teachers, condition of teacher 
professional development using experiences and 
case studies, practice using reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
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ศึกษาด้วย

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

การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในประเด็นที่ส าคัญของ UNESCO ได้แก่ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ การส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหาความยากจน 
การบริโภคอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถ
พัฒนาทักษะ 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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102202  การพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5)     
   Curriculum Development 

หลักการ แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  การน า
หลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตร สามารถจัดท าหลักสูตร ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรได้ 

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 

1102101 การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 
  Curriculum Development  

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน น าหลักสูตรไปใช้และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใ์ช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 
จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
หลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  
เพื่อให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมิน
หลักสูตร ใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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Design and develop school curriculum, 
individual courses of the major which are related 
to school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, 
concepts, theories of curriculum development, 
basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education 
core curriculum, curriculum application, 
curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at 
curriculum construction, curriculum use, and 
curriculum evaluation, use reflection to apply for 
self-development to become a good teacher, 
know broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

และ
ภาษาอังกฤษ 

1102304   การจัดการเรียนรู้และการจัดการ 
               ห้องเรียน                        3(2-2-5)                                      
                Learning  and Classroom  
               Management 

หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรียนรู้  ทฤษฎี  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิด  วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาได้ 
การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการช้ัน
เรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้ เรียนสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงสร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรียน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 

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 

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1        3(2-2-5) 
   Learning Management Science 1 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอก

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็น
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้ เรียน โดยบูรณาการความรู้  เนื้อหาวิชา หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรยีนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎี
จิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม ฝึกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้
การสะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และใช้การสะท้อนคิดไป
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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 

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อ   ความเปลี่ยนแปลง 

Plan and manage learning in accordance 
with individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among 
learners, learners with special needs, manage 
and create learning atmosphere for learners to 
enjoy learning, realize learners’ health by 
integrating knowledge, contents, curriculum, 
teaching skill and digital technology in learning 
management, learning theories, brain theory and 
learning, theories of psychology in learning, 
process of learning innovation creation, learning 
innovation to develop 21 century skills, inclusive 
education, micro teaching practice, teaching 
practice at school, use reflection to create and 
manage learning to be able to construct learning, 
learning management skills and use reflection to 
apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

เพิ่มใหม ่ 1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2        3(2-2-5) 
   Learning Management Science 2 
วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขา

วิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมี
ความเป็นนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึง
สุขภาวะของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
เนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เพิม่รายวิชา
ใหม ่
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ท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียนด้วยการ
ช้ีแนะการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการ
สอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มี
บริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Plan and manage learning in accordance 
with individual major to develop learners to be 
intellectual and be an innovator, have learners 
be inspired in learning and create innovation 
accordance with individual major to develop 
learners to be intellectual and be an innovator 
related to context and individual differences 
among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for 
learners to enjoy learning, realize learners’ 
health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning 
management integrating resources and materials 
in community, digital technology, process of 
creating learning innovations, develop learners 
by giving advice, design and construct lesson 
plans with integrated of contents and language 
in accordance with individual major, practice 
micro teaching, practice teaching at school with 
difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use 
reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 
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1103402  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง            
              การศึกษา                        3(2-2-5)                               
              Innovation and Educational  
              Information Technology 

หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกต์ใช้และ
การประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียน
ประยุกต์ ใ ช้และประเมินสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

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 

1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้    3(2-2-5) 
   Innovation and Information  
             Technology for Educational   
             Communication and Learning 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการ
วิ เคราะห์หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึ กษาและการ เ รี ยนรู้  กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้สามารถ
เลื อก  และประยุ กต์ ใ ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้  และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Apply digital technologies for learning 
management design in accordance with 
individual major to develop learners’ intellectual 
and to be innovators based on contexts, learner 
individual differences, and learners with special 
needs by analyzing principals, concepts, and 
theories being relevant to innovation and 
information technology for educational 
communication and learning, laws, and ethics in 
utilizing digital technologies in order to be able 
to select and apply innovation and information 
technology for educational communication and 
learning effectively, not pirate intellectual 
properties, and use reflection to apply for self-

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with 
changes 

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

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลและ
สามารถน 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 
 
 
 
 
 
 
 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
   Learning Measurement and    
             Evaluation  

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของ
สาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตาม
สภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้ เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์  และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Measure and evaluate through methods 
which are practical and appropriate to the 
subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect 
the evaluation result for learner development 
and quality development of learning 
management under the concepts and theories of 
measurement and evaluation, authentic 
assessment, measurement and evaluation 
instrument design, feedback giving for learning 
promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner 
development, proper and creative measurement 

1.ปรับปรุง
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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and evaluation, and use the reflective practice 
for self-development to be a good teacher who 
is proficient, smart, and up to date 

1104302  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้    3(2-2-5)     
                Research for Learning      
                Improvement 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และ
ผลิตงานวิ จั ย เพื่ อพัฒนาการ เรี ยนรู้   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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
                                           3(2-2-5) 
   Research and Development in  
             Innovation and Learning 

วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียน
ในช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความ
รอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Research, solve problems to develop 
learners, and create innovation to develop 
learners’ learning in accordance with individual 
major, context of learner individual differences, 
and learners with special needs by studying, 
analyzing problem conditions and needs in 
learner development in classrooms, design 
research by applying principals, concepts, 
research theories, researchers’ ethics, research 
instrumentation, apply digital technologies for 
creating innovation in research to solve problems 
and develop learners, relevant innovation in 
community in order to be able to implement 

1.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

2.อธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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research results in developing learning 
management and learners, and use reflection to 
apply for self-development to become a good 
teacher, know broadly, be up-to-date, and keep 
up with changes 

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

  จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ 
จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้
ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้
จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 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 
 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู           3(2-2-5) 
   Psychology for Teacher  

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา
ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
และช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อ
การเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนว
ทางการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด 
เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

Analyze, solve problems, and apply 
psychological knowledge for learning 
management that could develop learners based 
on their ability and age as well as develop those 
with special needs, focuses on the concepts of 
psychological development theories, 
educational psychology, counseling psychology, 
executive function for learning, learning and 
development promotion by age of learners, 
learning management for learners with special 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา

ภาษาอังกฤษ 

3. ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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needs, and the guideline to give advice to 
parents for learner development, explore the 
case studies and the reflective practice to design 
learner assistance and development based on 
individual ability of each learner, develop their 
future learners with the soul of teacher with 
well-organized leaner development report 
system and feedback giving for parents and 
related people which leads to collaboration in 
learner development, use the reflective practice 
in self-development to be a good teacher who is 
proficient, smart, and up to date 

1106101  การประกันคุณภาพการศึกษา     2(1-2-3)                                                 
              Educational Quality Assurance 

หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้ อย่ างต่อ เนื่ องและ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ 

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 

 

1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน  
             คุณภาพการศึกษา           3(2-2-5) 
  Education Administration and  
            Quality Assurance in Education 

บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้   โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การ
สะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็น
ครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

Integrate knowledge in educational 
administration, management information system 
for school quality under understanding of 
educational management, level and system of 
education, create innovation about quality 
assurance in education relevant to level and 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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system of school, practice, arrange activities 
about quality assurance in education and 
learning management using principles, concepts, 
strategies, and regulations of education quality 
assurance management and relevant law, use 
reflection to apply for self-development to 
become a good teacher, know broadly, be up-
to-date, and keep up with changes 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 
    Thinking Skill Development 

ความหมาย และความส าคัญของทักษะการคิด
พื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญา และ
การคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่างๆ เช่น 
การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิด
ไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การน าเสนอความคิด
และแผนผังความคิด   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ
คิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะ
การคิด 

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1100103   มนุษยส์ัมพันธส์ าหรับครู          2(1-2-3) 
    Human Relationship for Teachers 

ศึกษาความหมายและความส าคัญของมนุษย์สัมพันธ์
เกี่ยวกับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู บทบาทของครู
ในการเสริมสร้างมนุษย์สมัพันธ์ในโรงเรยีนและชุมชน การ
ประเมินมนุษย์สัมพันธ์ส าหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา  
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย  พัฒนาการทางเพศ อนามัย
เจริญพันธ์ุ การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความ
คาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพ และเพศ
สรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ
บทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการตัดสินใจ
ต่อรอง  การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรม
ทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 

Activities setting to learn sexual 
development, reproductive health, sexual 
health, relationship and expectations of gender 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 กระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมา
และความส าคัญของหลักสูตร  หลักการจุดหมาย 
โครงสร้างของหลักสูตร  การจัดประสบการณ์และ
กิ จกรรมที่ ส อดคล้อ งกั บหลักสู ตร  หลั กการและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  
การฝึกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102203   การนิเทศการสอน                 2(1-2-3) 
    Instructional Supervision 

จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการ
สอน รูปแบบการนิเทศการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
นิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน  การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 
1103101   การใช้สื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา  2(1-2-3) 
     Utilization of Mass Media in  
               Education 

ความหมาย ความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อ
การศึกษา หลักการและวิธีการใช้วิทยุกระจาย เสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ เครือข่าย
ข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ 
และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้ 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

วัยรุ่นและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้าน
ต่างๆ ของวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาการ  ปัญหา
วัยรุ่น  บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น  แนว
ทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดย
ใช้กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนวเพื่อ
พัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว 

Theories of adolescent development, 
developmental domain of adolescent, the 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 

 
1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                 2(1-2-3) 
    Exceptional Child Psychology 

ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่ม
พิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ 
องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผล
ต่อกลุ่มเด็กพิเศษ 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1109101  นันทนาการเบ้ืองต้นส าหรับครู    2(1-2-3) 
    Introduction to Recreation for  
              Teachers 

ความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความส าคัญ
ของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการต่อ
ชีวิตประจ าวัน ประเภทของนันทนาการส าหรับเด็ก 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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recreation for children, recreational activities for 
children,  responsibility on recreational practice 
for own-self, family, school and community 
1109202   ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารอง 
               ขั้นความรู้เบื้องต้น                2(1-2-3) 
    Cub Scouts and Junior Girl Guides  
               Basic Unit Leader Training Course 

วัตถุประสงค์ของการลูกเสือส ารอง ประวัติและ
กิจกรรมขององค์การลูกเสือโลก โครงสร้างการลูกเสือไทย 
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีส ารองขั้น
ความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือส ารอง วิชาดาวดวงที่ 1  
ดาวดวงที่ 2  ดาวดวงที่ 3  และวิชาพิเศษ กระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือส 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 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของ
การลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือ
สามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรม

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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ลูกเสือสามัญ ความรู้ในการเล่นเกม ระบบหมู่  ประวัติ
และโครงสร้างของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ  
ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผน  หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ-เนตร
นารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล 
การมีจิตส านึกสาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ-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-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้น 
               ความรู้เบ้ืองต้น                  2(1-2-3) 
    Senior Boy Scouts and Girl Guides 
               Basic Unit Leader Training Course 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ 
สาระส าคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ   วินัยและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ   ระบบหมู่   ที่
ประชุมนายหมู่   การประชุมภายในหมู่และกอง การสวน
สนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ เกมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
บทบาทการท างานร่วมกับคนอื่นและชุมชน เง่ือน แผนที่ 
เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์  การปฐมพยาบาล การมี

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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, compass, first aid, public 
consciousness and the administration of senior 
scouts’ division 

เพิ่มใหม ่ 1102404 คุรุนิพนธ์                      1(0-1-2) 
  Individual Development Plan  

จัดท าครุนิพนธ ์(ID Plan) โดยการรวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู คุณลักษณะของ
ความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพือ่น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้
มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Create individual development plan (ID Plan) 
by gathering, analyzing and synthesizing capacity 
of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from 
teaching experience in educational institution 
and self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) individually 
as well as share and learn under the context of 
profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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1100403   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 1 

บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้   ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การ
ให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบภาคปฏิบัติและ
การให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน มาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา 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 

 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    2(90) 
   Internship 1  

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อ
ตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครู
ประจ าช้ันในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา 
ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล  
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุป
แนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและ
วิ เคราะห์การปฏิบั ติหน้ าที่ ค รู  ถอดบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์
ความรู้และน าผลจาก     การเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Conclude self-characteristics and those of 
teacher that reflect love and faith in teaching 
profession, identify self-ethics and profession 
ethics, acknowledge duties of teacher and 
homeroom teacher in school, understand 
community context, coordinate with parents to 
collect the data used to provide learner care, 
assistance, and development to the preferred 
characteristics, provide well-organized report of 
learner development in form of case study by 
applying the knowledge of psychology, digital 
technology, and ability based learner 
development, conclude the guideline and 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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activities for teacher profession development 
both inside and outside educational institutions 
through the process of observation and analysis 
of teacher performance, conclude the lesson 
learned from learning experience in educational 
institution, synthesize the body of knowledge 
and use the learning result in after action review 
(AAR) as well as share and learn under the 
context of profession learning community (PLC) 
to develop oneself to keep up with changes 
 

1100404   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2   1(90 ชั่วโมง) 
               Teaching Practice 2 

บูรณาการความรู้ ด้านการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผล การสอบ
ภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
มาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา โดย
การทดลองสอนในสถานศึกษา 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 

 

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       2(90)                   
  Internship 2  

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัด
และประเมินผลตาม     กลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
เฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา
แต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่   
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครู
และศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และน าผลจากการเรียนรู้ ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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 Behave as a good example with morality 

and conduct according to professional ethics, 
working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, 
measurement and evaluation according to the 
learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, 
innovation design, implementation of 
educational quality assurance in accordance with 
each level of education, manage quality learning 
and create a learning atmosphere for students to 
enjoy, cooperate with parents to develop and 
help students to have desirable characteristics, 
analyze and present guidelines for self-
development to be a professional teacher who 
is able to adjust to keep up with the change of 
both professional teaching and core major 
sciences, participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 
 

1100506  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   
                       6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 1 

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่
ครูผู้สอน ครูประจ าช้ัน  งานสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักสูตร  บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่แสดงให้
เห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในช้ันเรียน การ

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3       2(90)                                                  
   Internship 3  

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ยนเกิดกระบวนการคิดขั้นสู ง โดยประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
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จัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลการเรียนการ
สอน การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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 
 

ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตน เอง ให้ มี ค วามรอบรู้  ทั นสมั ยและทันต่ อก า ร
เปลี่ยนแปลง 

Practice teaching in educational institutions, 
behave as a good example with morality and 
conduct according to professional ethnics, design 
a class atmosphere that encourages students to 
learn and be happy, organize learning activities 
that encourage students to create advanced 
thinking processes by applying digital technology 
or modern educational innovations, collaborate 
with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable 
characteristics with the process of the correct 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to students 
themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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1100507  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      
                        6(540 ชั่วโมง) 
              Practicum 2 

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การเลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและยุทธวิธี
ในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การท า
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การน าผลการประเมิน
มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การบันทึก รายงานผลการ
จัดการเรียนรู้และการสัมมนาทางการศึกษา 

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 

 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4     6(290)                                                
   Internship 4 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุข
เกิด   กระบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร 
โดยออกแบบนวัตกรรม         ทางการศึกษาที่ทันสมัย 
บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองและชุมชนใน   การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Work in teacher duties, behave as a good 
example with morality and conduct according to 
professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading 
them to be innovators by designing modern 
educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the 
classroom, create a network of cooperation with 
parents and communities to develop, promote 
professional progress and solve students' 
problems with desirable characteristics with the 
correct research process according to the 
research methodology, clearly reflecting the 
changes that have occurred to themselves from 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิตและ
ช่ัวโมงเรียน 
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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participation and participate in projects related 
to promoting conservation of culture and local 
wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action 
review (AAR) reflecting on an individual basis, and 
exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to 
keep up with changes 

 
1102209   อุลูมอัล-กุรอาน                    2(1-2-3)    
              Ulum al-Qur’an 

ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และความยิ่งใหญ่
ของอัลกุรอาน วะหฺยู สาเหตุการประทาน การบันทึกและ
การรวบรวมอัลกุรอาน แนวเนื้อหาและลักษณะทางภาษา 
ความแตกต่ างระหว่า งมักกี ยะฮฺและมาดานียะฮฺ  
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 

1102105 อัล-กุรอ่าน                    3(3-1-5) 
   Al-Qur’an  

ประวัติพัฒนาการศาสตร์ที่เกี่ยวกับอัล-กุรอาน ความ
ตระหนักในคุณค่าของอัล-กุรอาน การอ่าน การท่องจ า 
การอรรถาธิบายอายะห์อัล -กุรอาน วิเคราะห์ ถอด
บทเรียน การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  และ
การจัดการเรียนการสอน  

Historical development of science of al-
Qur’an, awareness of value of al-Qur’an, reading, 
memorizing, explanation of the al-Qur’an, 
analyzing take off lessons, application for 
learning development and the teaching and 
learning 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
1102310   อัล-กุรอาน 1                       3(2-2-5)     
               Al-Qur’an  1 

การอ่าน การท่องจ าอัล-กุรอานตามหลัก ตัจญฺวีด วิธี
สอนและวิธีการอรรถาธิบายอัล-กรุอาน การอรรถาธิบาย
อายะฮฺอลักุรอานเกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน        

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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 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 
 
1102211     อัล-กุรอาน 2                   3(2-2.5) 
                 Al-Qur’an 2 

การอ่าน การท่องจ า และการอรรถาธิบายอายะห์อัล-
กุรอานเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และ
การอยู่ร่วมในสังคม ความตระหนักในคุณค่าของอัลกุ
รอาน การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และการ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102212    จริยธรรมและบุคลกิภาพมุสลิม  2(1-2-3)           
                Islamic Ethics and Muslim   
                Characteristics 

ความหมาย ความส าคัญ รากฐานของจริยธรรม
อิสลาม บทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
บุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า มนุษย์  และสังคม 
จริยธรรมส าหรับครูอิสลามศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจริยธรรมอิสลามอย่างมีหิกมะฮฺ การฝึกปฏิบัติตน
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 

1102110 การสอนอัคลาก                       2(2-2-2)
   Teaching Aklhak   

ความหมาย ความส าคัญ รากฐานของจริยธรรม
อิสลาม บทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
อัล-กุรอานและหะดีษที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
บุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า  มนุษย์  และสังคม 
จริยธรรมส าหรับครูอิสลามศึกษา  แนวทางการปลูกฝัง
จริยธรรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาอัคลากตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา และการปฏิบัติตนให้ด ารงตนตาม
หลักจริยธรรมอิสลาม  

Definition, importance and foundations of 
Islamic Ethics in personality development, the 
Holy Quran and Hadith related to Muslim ethics’ 
and personality towards God, human and 
society, ethics of Islamic teachers according to 
Islamic curriculum, teaching materials and 
measurement and evaluation, learning 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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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 

 

management of ethics, self-efficacy and self-
control in the way of Islamic ethics 
 

1102213    การสอนชีวประวัติบรรดาศาสดาส าหรับ 

                ครูอิสลามศึกษา                  2(1-2-3)                       

                Biography of the Prophets 

ประวัติของบรรดาศาสดา  บรรดาอุลุลอัซมี และ
ชีวประวัติของนบีมฮูัมหมัด วิธการสอนประวัติของบรรดา
ศาสดา การออกแบบการจัดเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
ชีวประวัติของบรรดาศาสนดา และการประยุกต์ใช้ในการ
ด 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 

1102109 ชีวประวัติ                   2(2-2-2) 
   History of Prophets    

ประวัติ ของบรรดานบีและรอซูล   อุ ลุ ลอั ซมี  
ชีวประวัติของนบีมูฮัมหมัด ประวัติคุลาฟาอรอซีดีน การ
วิเคราะห์ถอดบทเรียนชีวประวัติบรรดานบีและรอซูล           
การประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต การออกแบบการจัด
เรียนรู้วิชาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา  

 Biography of the prophets and Rasul,  Ulul 
Azmi prophets and the prophet Muhammad 
(SWT), the history of Khulafa al-Rasyidin, analysis 
and knowledge management (KM) on biography 
of the prophets and Rasul, implication for life 
living, the learning design on Islamic studies 
curriculum 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102214    ประวัติศาสตร์อิสลาม 1       2(1-2-3)           
                Islamic History 1 

ประวัติ การเมืองการปกครอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สมัยของคอลีฟะห์ทั้งสี่ 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 

 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1102216   การสอนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขส าหรับครู 
               อิสลามศึกษา                      3(2-2-5)           
               Teaching Peace Building For 
               Islamic Teachers                            

ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของสันติสุข 
ปั จจั ยและกระบวนการสร้ า งสั นติ สุ ข ในอิ สลาม 
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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102217    การบริหารและการจัดการการสอน 
                อิสลามศึกษา           2(1-2-3)           

     Islamic Education Administration    
and Management  

หลักการ ทฤษฎี  ขอบข่ายและกระบวนการบริหาร
และการจัดการการสอนอิสลามศึกษา  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
และเทคนิคการบริหารและจัดการการสอนอิสลามศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการการศึกษา  

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1102315   ประวัติศาสตร์อิสลาม 2         2(1-2-3)                                

               Islamic History 2 

ประวัติ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญที่

เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮฺ 

ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ในสเปน และราชวงศ์อุษมานียะฮฺ 

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 

 

1102212 ประวัติศาสตร์                   2(3-0-3) 
   History  

ประวัติ การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ส าคัญ
ที่เกิดขึ้นในสมัยการปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮฺ  
ราชวงศ์อุมัยยะฮฺในสเปน และราชวงศ์อุษมานียะฮฺ  
สงครามครูเสด ประวัติความเจริญรุ่งเรือง ความตกต่ า 
และการล่มสลายของแต่ละราชวงศ์ 

History, political governance the events 
occurring in the era of Umaiyah (Syria), Abasiyah, 
Umaiyah (Spain) and Uthmaniyah, Crusade war, 
history of prosperity, depression and collapse of 
each dynasties 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102319    หะดีษ                              3(2-2-5) 
                Hadith  

การอ่าน  การท่องจ าหะดีษเกี่ยวกับการศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของศิษย์ การอบรม
ในครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ความตระหนักในคุณค่าในการปฏิบัติ
ตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

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 
 
 

1102106 หะดีษ                                3(3-1-5) 
   Hadith 

ความหมายหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวม
และการจ าแนกประเภทของอัลหะดีษ สถานภาพของหะ
ดีษ  การศึกษาวิเคราะห์หะดีษเกี่ยวกับการศึกษา    การ
จัดการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของศิษย์ การอบรม
ในครอบครัว คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันในสังคม ความตระหนักในคุณค่าใน    การ
ปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 

Definition of Hadith, history of recording, 
compiling and classification of al-Hadith, the 
status of al-Hadith Reading and memorizing al-
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 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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1102320    การสอนหะดีษส าหรับครูอิสลามศึกษา                              
                                                     3(2-2-5)           
                Teaching Hadith for Islamic  

                Teachers  

การออกแบบการจัดการเรียนรู้หะดีษตามหลักสูตร
อิสลาม สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

Design of learning management in hadith 
according to Islamic curriculum, teaching 
materials and measurement and evaluation 

 

1102317 การสอนหะดิษ                    2(1-2-3) 
  Teaching hadith  

การสอนหะดีษโดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
สื่อ และนวัตกรรมการเรยีนรู้ ความหมาย ความส าคัญ ค า
สอนจากหะดีษเกี่ยวกับอีมาน อิสลาม     อิฮซาน ท่องจ า
บทหะดีษที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชา
หะดีษตามหลักสูตรอิสลามศึกษา  

Teaching Hadith using various teaching 
techniques media and learning innovation, 
meaning importance teaching from Hadith about 
iman islam ihsan, memorizing relevant hadith, 
design of learning management in the Hadith 
course according to Islamic studies   
 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102321   เตาฮีด 1             2(1-2-3)           

               Tawhid 1 

ความหมาย ความส าคัญ หลักการศรัทธาและ
หลักการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะสูล คัมภีร์ในอิสลาม มลาอิ
กะฮฺ 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 
 

1102107 การสอนเตาฮีด                     2(2-2-2)           
   Teaching Tawhid   

ความหมาย ความส าคัญ หลักการศรัทธาและ
หลักการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะสูล คัมภีร์ในอิสลาม มลาอิ
กะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัรฺ สิ่งที่ท าให้
หลักการศรัทธาเป็นโมฆะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิชาเตาฮีดตามหลักสูตรอิสลามศึกษา  

Definition, importance, categories, principles 
of faith and the principle of adherence to Allah, 
the prophets, the holy books in Islam, the angels, 
judgment day, destiny (Qadha and Qadar) and to 
appreciate and things caused the principles of 
faith null and void and fluently, learning 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
4.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
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management design on Tawhid according to 
Islamic curriculum 

และ
ภาษาอังกฤษ 

1102323   การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน  
               ภาคใต้                    2(1-2-3)          
     Islamic Education in Southern   
               Provinces 

วิวัฒนาการ ระบบการเรียนการสอน และการจัด
การศึกษาหลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในจังหวัด
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 
 

1102215 การศึกษาอิสลามในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
                                           2(2-1-3) 
   Islamic Education in Southern  
             Province  

วิวัฒนาการและพัฒนาการการศึกษาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน หลักสูตร
อิสลามศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัด     การ
เรียนรู้อิสลามศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการการศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

Elevation and development of Islamic 
education from the past to the present, analyze 
of teaching and learning system, Islamic studies 
learning, management innovation, management 
of Islamic studies, organization unit related to 
Islamic education management in the southern 
border province 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102324    เตาฮีด 2                           2(1-2-3)           
                Tawhid 2  

การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคัญของส านัก
คิดต่างๆในอิสลาม อะฮฺสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ คอวาริจญฺ 
ซีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดาริยะฮฺ และมุอฺตะซิ
ละฮฺ 

 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 

 

1102421 ศาสนาและแนวคิด              2(3-0-3) 
   Religion and Concepts  

การก าเนิด วิวัฒนาการ และแนวคิดส าคญัของส านัก
คิดต่าง ๆ ในอิสลาม     อะฮฺสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ คอ
วาริจญฺ ซีอะฮฺ มุรญิอะฮฺ ญะบาริยะฮฺ กอดาริยะฮฺ และมุอฺ
ตะซิละฮฺ  ประวัติ และวิวัฒนาการการก าเนดิศาสนา 
แนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมค าสอนของศาสนาต่างๆ 

Origin, evolution and concept of schools of 
thought in Islamic thinking, the followers of ahl 
al-Sunnah wa al-Jamaah, Khawarij, Shi’ah, 
Murji’ah, Jabariyah, Qadariyah and Mu’tazilah 
history and evolution of  the birth of religious’, 
perspectives; theories and principles of religions 

 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
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1102325   อิสลามกับวิทยาศาสตร์            2(1-2-3)           
               Islam and Science 

ความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ แนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใน   อัลกุรอานและอัลหะดีษ การ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฎในอัลกุรอานและหะดีษ 
พัฒนาการวิทยาศาสตร์ในโลกอิสลาม นักวิทยาศาสตร์
มุสลิม บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ และอิทธิพลต่อสังคม
โลก การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับหลักค า
สอนอิสลามและการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา 

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

Education                           
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย รูปแบบและ

กระบวนการการสมัมนาทางการสอนอิสลามศึกษา การ

วางแผนการจัดสัมมนา การ presentation วิเคราะห์

สภาพปัญหาและแนวโน้มของการจัดเรยีนรู้อิสลามศึกษา 
การคิดอย่างเป็นระบบ การท างานเป็นทีม และการ
น 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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education management trends,  systematic 
thinking, team working and research findings 

 
 1102435   อุลูมอัล-หะดีษ                    2(1-2-3)        

 Ulum al-Hadith 
ความหมายอัลหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวม

และการจ าแนกประเภทของอัลหะดีษ สถานภาพของหะ
ดีษ ชีวประวัติของผู้บันทึกหะดีษ  

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

 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102336    ฟิกฮฺเบื้องต้น                      2(1-2-3)           
                Introduction to Figh 

ความหมาย การก าเนิด ความส าคัญ ความแตกต่าง

ระหว่างฟิกฮฺกับชะรีอะฮฺ พัฒนาการของฟิกฮฺ  ฐานะและ

บทบาทของฟิกฮฺในยุคต่างๆ แนวคิดของมัซฮับต่างๆ 

เ กี่ ย ว กั บ ฟิ ก ฮ์  ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง วิ ช า  

อูศูลอัล-ฟิกฮฺ  ฮุกุม (บทบัญญัติ ) ประเภทของฮุ กุม 

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 

 

 

1102213  ฟิกฮฺ                               3(2-2-5) 
    Fiqh  

แนวคิดของมั ซฮับต่ า งๆ  เกี่ ย วกับฟิกฮฺ  ฮุ กุ ม 
(บทบัญญัติ) ประเภทของฮุกุม แหล่งที่มาของฮุกุม การ
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าความสะอาด การละหมาด การถือ    
ศีลอด การจ่ายซะกาต การท าฮัจญ์ การประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

Periods, Madthabs’ perspective on Fiqh, 
Hukum (Legislation), types of Hukum; sources of 
Hukum, Taharah (purity), Salat (praying), Siyam 
(fasting), Zakat (charity), and Hajj (pilgrim), 
implication for life living 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 



183 
 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
 1102437   ฟิกฮฺ1                    2(1-2-3)           
                Fiqh1 

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญและบทบัญญัติของ
ฟิกฮ์ เกี่ยวกับการท าความสะอาด การละหมาด การถือ
ศีลอด การจ่ายซะกาต การท าฮัจญ์ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการสอนฟิกฮฺ 

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

 

1102316 การสอนฟิกฮฺ                   3(2-2-5) 
   Teaching  Fiqh         

การเรียนรู้เกี่ยวกับฟิกฮฺมุอามะลาต ฟิกฮฺมุนากะฮาต 
การแบ่งมรดก การออกแบบการเรียนรู้วิชาฟิกฮฺตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา  

Learning about Fiqh Mu’amalat, Fiqh 
Munakahat, Fara’idh, the learning design on Fiqh 
subject according to Islamic studies curriculum 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102438   ภาษาอาหรับส าหรับการศึกษาอิสลาม   
                                  2(1-2-3)           

    Arabic Language for Islamic    
    Education 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอาหรับเพื่อ
การสื่อสารที่ถูกต้อง การอ่านจับใจความและสรุปย่อจาก
การอ่านบทความ 

Practice in listening, speaking, reading, writing, 
using Arabic for communication, reading 
comprehension and summarize from the reading 
skills, study analysis of Arabic textbooks and 
articles on teaching, curriculum and Islamic 
teaching innovation, and practice in research 
reports writing 

1102111 การสอนภาษาอาหรับ        3(2-2-5) 
   Teaching Arabic  

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอาหรับ
เพื่อการสื่อสาร การอ่าน     จับใจความและสรุปย่อจาก
การอ่าน การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอาหรับ
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 

Listening, speaking, reading and writing skills, 
using Arabic for communication, reading 
comprehension and summarize from the reading 
learning Arabic subject according to Islamic 
studies curriculum 
 
 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
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5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

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

ความเป็นมาและความส าคัญของปรัชญาในอิสลาม 
ปรัชญาอิสลามด้านการศึกษา การเมือง สังคมและจริย
ศาสตร์ตามแนวคิดของปราชญ์มุสลมิ แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาอิสลาม  การเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพ 
และความเป็นครูอิสลามศึกษา การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรอิสลามศึกษา 

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 

1102318 ปรัชญาการศึกษา            2(2-1-3) 
   Philosophy of Education  

ปรัชญา แนวคิด หลักการศึกษา และทฤษฎีทางการ
ศึกษาทั่วไปและการศึกษาอิสลาม การเสริมสร้างศักยภาพ 
สมรรถภาพ และความเป็นครูอิสลามศึกษา การประยุกต์
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา 

Philosophy, concepts, principle of 
education, general education theory and Islamic 
education, strengthening capacity competency 
and being an Islamic education teacher, 
application for development of learning 
management and Islamic studies cause  
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

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

ความหมาย ความส าคัญเกี่ยวกบัอิสลามานุวัตร ความ
จ าเป็นของอิสลามานุวัตรด้านการศึกษา หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการอิสลามานุ
วัตรทางการศึกษาของนักการศึกษามุสลิม การประยุกต์
กระบวนการอิสลามานุวัตรในการพัฒนาการเรียนรู้                 

  Definition and importance of 
Islamization, the necessary of Islamization in 
education; curriculum, learning management and 
research methodology, Islamization process on 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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education of Muslim educator scholars, 
application of Islamization process into Islamic 
education development 

 
1102441    วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม   
                     3(2-2-5)           
 Research Methodology in Islamic 

Education  
ความหมาย  ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัย

ทางการศึกษาอิสลามทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การ
ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ด้านการวิจัยใน
การสอนอิสลามศึกษา การออกแบบและการปฏิบัติการ
เขียนโครงการวิจัย การฝึกท าวิจัย การเขียนรายงานและ
การน 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 

1102319 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
 Research Methodology in Education   
ความหมาย  ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการ

วิจัยทางการศึกษาอิสลามทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียนและการเรียนการสอน  การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยในการสอนอิสลามศึกษา การออกแบบและการ
ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 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 
 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

 

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

การจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบ  รูปแบบการจัด
การศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน  องค์กรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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establishment of Islamic education networks 
with ASEAN countries 
 1102218   ภาวะผู้น าในอิสลาม         2(1-2-3)          
 Islamic Leadership 

แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาทของผู้น าตาม
ทัศนะอิสลามและทัศนะทั่วไป การสร้างภาวะผู้น าตาม
หลักการอิสลาม การใช้ภาวะผู้น าตามหลักการอิสลามที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102322    ฮาลาลศึกษา                    2(1-2-3)  

                Halal Studies Teaching 

ความหมาย ขอบเขต  ความส าคัญของฮาลาล ความ
เป็นมา บทบาทและแนวโน้มของสถาบันฮาลาลใน
ประเทศไทย องค์ประกอบเกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม 
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ  การขอรับรองและขอใช้
เครื่องหมายฮาลาล และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ฮาลาลศึกษา 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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1102327   การสอนตัจญฺวีดส าหรับครูอิสลามศึกษา
                                      3(2-2-5)           
               Teaching Tajwid for Islamic  
               teachers 

หลักการ และกฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุรอาน การ
อ่านอัลกุรอานและการออกเสียง ตัวอักษร ค า ประโยค
และอายัต (โองการ) ได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการสอนตัจญฺวีด 

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 

 

1102108 การสอนอัล-กุรอาน         3(2-2-5) 
   Teaching Al-Qur’an   

หลักการ และกฎเกณฑ์ในการอ่านอัล-กุรอาน การ
อ่านอัล-กุรอานและการออกเสียง ตัวอักษร ค า ประโยค
และอายั ต  ( โองการ )  ได้ ถู กต้ องและคล่องแคล่ว            
การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิชาอัล -กุรอานตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา 

Principles and basis of Qur’anic reading, 
Qur’anic reading and  pronunciation, alphabets, 
words, verses with correctly and fluently, 
learning management design on teaching al-
Quran according to Islamic curriculum. 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา 

3.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

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

อารยธรรมอิสลามในสมัยการปกครองของอาณาจักร
อิสลามในอดีต และอารยธรรมอิสลามร่วมสมัย ประวัติ
ความเป็นมา และอิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อ
สังคมโลก 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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

ประวัติ แนวคิด ความเช่ือของปราชญ์และนักคิด
มุสลิมด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา การ
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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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 

 
1102330  มุสลิมในโลกปัจจุบัน            2(1-2-3)           

Muslim in Contemporary World                
สถานภาพ บทบาทของของโลกมุ สลิมตั้ ง แต่

สงครามโลกครั้ง ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน สาเหตุความตกต่ า
ของโลกมุสลิม แนวทางและแนวโน้มในการฟื้นฟู 

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

  

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

 1102332   อิสลามและวัฒนธรรม            2(1-2-3)           
                Islam and Culture 

ความหมายของวัฒนธรรม ความแตกต่างและ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนา อิสลามและ
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม  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 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
1102442   ภาษาอาหรับ            3(2-2-5) 
               Arabic Language 

อาลามาตุลเอียะอฺรอบของค านามและค ากริยา อัล
มุอฺร็อบและอัลมับนีย์ของค านามและค ากริยา ค านามทั้ง
ห้า ค านามทั้งหก โครงสร้างประโยคในด้านหลักไวยากรณ์
ภาษาอาหรับเกี่ยวกับต าแหน่งค านามมัรฟูอฺ ค านามมัน
ซูบ และค านามมัญรูรต่างๆ อักขรวิธีเกี่ยวกับค ากริยาและ
ค านามแท ้ค ากริยาและค านามเพิ่ม และรูปต่าง ๆ ของค า
แท้และค าเพิ่ม อัลอัสมาอฺอัลมุซตักกอต ฮัมซะฮฺอัลวัสลฺ
และฮัมซะฮฺอัลกอฏอฺ 

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’ 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102444   กฎหมายครอบครัวอิสลาม        2(1-2-3)           
               Islamic Family Law 

การหมั้น การแต่งงาน สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส 
การสิ้นสุดของการสมรส  การเลี้ยงบุตร สิทธิของบุตรและ
สิทธิของบิดามารดา การแบ่งมรดก และการออกแบบ
กิจกรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอิสลาม                

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 

 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
1102445   เศรษฐศาสตร์อิสลาม         3(2-2-5)           

               Islamic Economics 
ความหมาย ที่มา พื้นฐานและโครงสร้างของระบบ

เศรษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและแนว
ทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธิ์ 
ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมใน
อิสลาม 

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 

1102214 เศรษฐศาสตร์        2(3-0-3) 
   Islamic Economics  

ความหมาย ที่มา พื้นฐานและโครงสร้างของระบบ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเศษฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาต่างๆ
ทา ง เ ศ รษฐกิ จ และแนวทา งแก้ ไ ขต ามแนวทา ง
เศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบธนาคารอิสลาม 
และระบบการประกันสังคมในอิสลาม          

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

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
ช่ือวิชา

ภาษาไทย 
3.ปรับปรุง

จ านวน 
หน่วยกิต 
4.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
5.ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชา

ภาษาไทย
และ

ภาษาอังกฤษ 
 

1102446  การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
                   2(1-2-3)  

                         Supervision on Learning     
                         Management for Islamic Education             

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการ
นิเทศการศึกษา และการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา การจัดท าโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา                

Concepts, theories, principles, models, 
techniques, process of supervision in education 
and supervise on Islamic education 
management, conducting supervision learning 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
management project, practice in Islamic Learning 
supervision 

 
1102447 การประกนัคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
                                      2(1-2-3)               
              Quality  Assurance  in  Islamic 
              Education 

แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  องค์ประกอบ  ตัว
บ่งช้ีคุณภาพของสถานศึกษาด้านอิสลามศึกษา การ
ประเมินผลระดับชาติด้านอิสลามศึกษา การจัดท าข้อมูล
และสารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การศึกษาสถานภาพและการพัฒนาคุณภาพขององค์กร  
การตรวจสอบ  การควบคุมและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  การตรวจสอบตนเองและการ
ประเมินตนเอง การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102448   คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนส าหรับอิสลามศกึษา      
                                                      3(2-2-5) 
               Computer  Assisted Instruction for  
               Islamic Studies 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
วิธีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนอิ สลามศึกษา   ความหมาย ประ โยชน์ของ
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 

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

ความหมาย ความส าคัญของการดะอฺวะฮฺ  แบบอย่าง
กระบวนการดะอฺวะฮฺของท่านนบี (ซ.ล.) บทบัญญัติของ
อิสลามในการดะอฺวะฮฺ    การเตรียมการและการฝึกดะอฺ
วะฮฺอย่างมีหิกมะฮฺ การประยุกต์ใช้หลักการดะอฺวะฮฺ  ใน
การพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน                 

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 

 
 
 
 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
1102454  ฟิกฮฺ2                                2(1-2-3)           

               Fiqh2 

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ และบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการซื้อขาย ดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยน การกู้ยืม 
การจ านอง การจ าน า การลงทุน สหกรณ์ กองทุน 
ธนาคาร การมอบฉันทะ การออม การวะเสียะ และการ
วะกัฟ การออกแบบจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้วิชา
ฟิกฮฺ   

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102345   การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอน 
              อิสลามศึกษา                     3(2-2-5) 
               Learning Management Design   
               in Islamic Education 

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอน
อิสลาม  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะ 
เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ส าหรับการสอนอิสลาม
ศึกษา  การผลิตสื่อและการใช้สื่อประกอบการสอน การวัด
และประเมินผล การจัดท าโครงสร้างรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  การจัดท าแผนการเรียนรู้ 
การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

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 

1102320 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การสอน  
             อิสลามศึกษา                    2(1-2-3) 
 Learning Management Design in  
           Islamic Education  

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบการจัดการเรียนรู้การ
สอนอิสลาม  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ส าหรับการ
สอนอิ ส ล ามศึ กษา   ก า รผลิ ต สื่ อ และกา ร ใ ช้ สื่ อ
ประกอบการสอน การวัดและประเมินผล การจัดท า
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและ       
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้   การจัดท าแผนการเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติ
จัดการเรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

Concepts, theories, Islamic learning 
management design, student-centered learning, 
skills, techniques and learning management 
sciences for teaching Islamic education, 
Instructional media production and usage, 

1.ปรับปรุง
รหัสวิชา 

2.ปรับปรุง
จ านวน 

หน่วยกิต 
3.ปรับปรุง
จ านวนคาบ
เรียนทฤษฎี 
ปฏิบัติและ
ศึกษาด้วย

ตนเอง  
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
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 

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   สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูก้ารสอน 
               อิสลามศึกษา           2(1-2-3)       
               Media, Innovation and Learning 
               Environment  in Islamic Education  

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีสื่อการเรียนรู้  
นวัตกรรมทางการศึกษาอิสลามที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102333   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนอิสลาม 
               ศึกษา                  2 (1-2-3) 
               Information Technology for  
               Instruction in Islamic Education 

 แนวคิด  ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
อิสลาม การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการ

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
สอนอิสลามศึกษา การออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  การสร้าง
สังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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  ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม 
              ศึกษา                     3(2-2-5) 
              Skills and Techniques of  
              Learning Management  in  
              Islamic Education  

การจัดการความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ของของท่านนบี (ซ.ล.)  ซอฮาบะฮฺ และของ
นักวิชาการ การประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียน
ในหลักสูตรอิสลามศึกษา 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
learning standards in Islamic education 
curriculum 
1102335  วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิด 
              สร้างสรรค์ในอิสลาม               2(1-2-3)  
              Methodology of Teaching Critical 
              and Creative Thinking Skills in 
              Islam 

ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ใน
อิสลามเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ใน
อิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อ  การวัดและ
ประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และการคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม                    

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

1102336  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลาม 
               ศึกษา                   2(1-2-3)          
               Integrated Learning Management  
               in Islamic Education  

แนวคิดและทฤษฎีในการบูรณาการการจดัการเรียนรู้
ความหมาย ความส าคญั ประเภท รูปแบบ กระบวนการ 
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฝึกปฏิบัติ
และออกแบบจัดการเรียนรู้อสิลามศึกษาแบบบูรณาการ 

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

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
integrated learning management in Islamic 
education 
1102452   การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 
                                                      2(1-2-3) 
               Curriculum Development of 
                Islamic  Education 

ปรัชญาการศึกษาอิสลาม แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับสถานศึกษา 
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  หลักสูตรออนไลน์ ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  จริยธรรม
ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

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 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา
ออก 

เพิ่มใหม ่ 1107102 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย 
             ส าหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5) 

Well-being Development and Safety  
for Early Childhood 

ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ เรื่องการพัฒนาสุขภาวะส าหรับเด็กปฐมวัย  
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาสุขภาวะ  
โรคที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยตามช่วงวัย  อุบัติเหตุในบ้าน 
นอกบ้าน และในโรงเรียน  ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด
ภาวะพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ  ภาวะสุขภาพและ
อนามัยส าหรับเด็กปฐมวัย  ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
เบื้ อ งต้น  การบริ การสารอาหารที่ จ า เป็นต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักโภชนาการ ถอดบทเรียนการพัฒนาสุขภาวะและ
ความปลอดภัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ต่ า งประ เทศ  โดย ใ ช้กรณี ศึ กษา  การ เ รี ยนรู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อวิ เคราะห์  ประเมิน 
วางแผน ออกแบบการพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัย
อย่างรอบด้านโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลตามฐานะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ทดลองท ากิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล  เพื่อแก้ไข  ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาวะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อน
คิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอย
เช่ือมต่อในการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยทั้งในบ้านและโรงเรียนอย่างรอบด้านส าหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่อง   และสะท้อนคิดเพื่อ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง   

Designing well-being development and 
safety for early childhood under the age of 8 by 
applying knowledge on well-being development 
for early childhood; studying and analyzing 
theories and concepts of well-being 
development; typical diseases found in early 
childhood by age, in-house, outdoors and in 
schools accidents; practice of using tools to 
measure developmental status, nutritional 
status, health and hygiene conditions for early 
childhood and first aid practice; providing 
essential nutrients for growth of early childhood 
correctly and being appropriate according to 
nutrition principles; lessons learned on well-
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
being and safety development with related 
within-country research and global research by 
using case studies; experiential learning or other 
methods to analyze, evaluate, plan and design 
well-being and safety development in every 
elements by cooperating with parents, local 
communities in line with the development of 
differences of individuals according to economic, 
social and cultural status; experimenting 
activities designed for large, small or individuals 
group to improve, promote and develop well-
being conditions for early childhood individually 
and in groups; reflecting in order to possess 
program design skills for building connection in 
arranging activities for well-being and safety 
development both at home and in schools in 
every element for early childhood; reflecting to 
apply knowledge for developing modern health 
for self-development as good and knowing 
teachers and change with the times 

 
เพิ่มใหม ่ 1107103 สมองกับการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

                                           3(2-2-5)  
             Brain and Learning for Early  
             Childhood 

ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและ
ระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) พัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิ ท ย า  ( Neurolinguistics Science Process : NLSP)      
การสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาท
วิทยาของซีรีเบลลัม (Cerebellum)  หรือสมองน้อยกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า  8 ปี  ศึกษา 
วิเคราะห์ จิตวิทยาเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ ผลงานวิจัยด้านสมองกับการเรียนiรู้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ  
โดยใช้กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และ
วิธีการอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเบื้องต้นส าหรับ
เด็กปฐมวัย ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบไว้กับเด็ก
ปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อค้นหา
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถที่แตกต่างของ
เด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน สะท้อนคิดในการยอมรัยความ
แตกต่างของเด็ก เพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
หาแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

Applying knowledge of brain relations and 
neurological system (Neuroscience: NS); 
developing language and communication based 
on Neuro-linguistic Science Process: NLSP; 
building fine and gross motor skills according to 
neurological system of cerebellum or little brain 
with early childhood development under 8 years 
of age; studying and analyzing early childhood 
psychology, developmental psychology and 
learning psychology; research on brain and 
learning in developing early childhood from both 
within-country and global study by using sample 
cases; experiential learning and other methods 
to analyze, evaluate, plan and design activity to 
promote basic development for early childhood 
and to experiment on activities designed with 
large groups, subgroup or individual to seek for 
aptitude, interest and different abilities of early 
childhood on each side; reflection of accepting 
differences of children to solve problems, help, 
promote and find methods of suitable 
development 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
เพิ่มใหม ่ 1107104 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร 

            ส าหรับเด็กปฐมวัย                  3(2-2-5) 
            Language and Communication  
            Activities for Early Childhood 

ออกแบบการจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์
ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science Process : 
NLSP) กับการพัฒนาภาษาละการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและ
แนวคิดในการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับเด็ก
ปฐมวัย รูปแบบ/อิทธิพลของบริบทครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาภาษาและการสื่อสารส าหรับ
เด็กปฐมวัย  ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาภาษาและ
การสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions)  โ ด ย ใ ช้ ก รณี ตั ว อ ย่ า ง ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  วิเคราะห์  ประเมิน  
วางแผน  ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนในการสร้าง
ภาษาแม่ ภาษาที่สอง ฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
ตามฐานะทางเรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยท างานร่วมกับผู้ปกครอง  
ชุมชน ท้องถิ่น ท าการทดลองกิจกรรมที่ออกแบบใว้กับ
เด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล  เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ  ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ
สื่อสารส าหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้
ของสมอง  สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมการเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการจัด
กิจกรรม/สื่อการสอนในการพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี ได้อย่างต่อเนื่อง และ
สะท้อนคิดเพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการ
พัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
Designing language and communication 

activities for early childhood under 8 years of age 
by applying knowledge of science relations of 
nuerologcial system (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) with language and 
communication development for early 
childhood under 8  years old; studying and 
analyzing theories and concepts in language and 
communication development for early 
childhood; forms and influence of family, local 
community effecting language and 
communication development for early 
childhood; lessons learned of language and 
communication development programs for early 
childhood and related research within country 
and abroad; lessons learned of language 
activities to improve EF skills (Executive 
Functions) by using case study; experiential 
learning or other methods to analyze, evaluate, 
plan and design activities or teaching materials in 
creating mother tongue or second language: 
listening, speaking, reading, writing and 
communication according to the economic, 
society, culture status and different individuals 
by working with parents, local communities; 
experimenting activities designed for large group, 
subgroups or individuals of early childhood to 
solve problems, help, promote language 
development and communication for early 
childhood correctly following principles of brain 
learning; reflection for skills possession in 
designing programs in building connection of 
creating activities or teaching materials for 
language and communication development for 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
early childhood under 8  years of age 
continuously; reflecting idea for applying modern 
knowledge in developing oneself as good and 
knowing teachers and change with the times 

 

เพิ่มใหม ่

1107105 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และ 
             สังคมส าหรับเด็กปฐมวัย           3(2-2-5) 
             Organizing Activities for Emotional  
             Quotient and Societies for Early  
             Childhood       

ออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมทักษะทางสังคม
และความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย   โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) การพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิทยา (Neurolinguistics Science Process : NLSP) กับ
การพัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิด
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย อิทธิพลของบริบทสังคมครอบครัว สังคมโรงเรียน 
สังคมชุมชน  และท้องถิ่น ที่ส่งผลการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็กปฐมวัย ฝึกปฏิบัติการใช้
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์และสังคมของ
กระทรวงสาธารณะสุข ถอดบทเรียนโปรแกรมการการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม และการพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions) และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน ออกแบบกิจกรรม/สื่อการสอนเพื่อ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยท างานร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่น ที่ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง บริบททาง
สังคม วัฒนธรรม และท้องถิ่น ตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบการประเมินเพื่อใช้ในการจัด

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
กิจกรรม ทดลองใช้กิจกรรมที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  
กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์  และ
สะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรม
เพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

Designing activities of social skills and 
emotional quotient for early childhood by 
applying knowledge of brain relations and 
nuerologcial system (Neuroscience: NS); language 
and communication development based on 
science of neuro-linguistics (Neurolinguistics 
Science Process: NLSP) with development of 
social skills and emotional quotient for early 
childhood; studying and analyzing theories and 
concepts of emotional quotient and social for 
early childhood; influence of social, family,  
school society, community and local that results 
in development of emotional quotient and 
society for early childhood; practice of using 
assessment form of emotional and social 
quotient by Ministry of Public Health; lesson 
learnt of developing emotional and social 
quotient and development of EF (Executive 
Functions) skills and related research within 
country and abroad by using case studies; 
experiential learning or other methods to 
analyze, evaluate, plan and design activities and 
teaching materials to develop emotional and 
social quotient for early childhood by 
collaborating with parents and family in 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
accordance with principles of brain learning; 
social, cultural and local context according to 
the philosophy of sufficiency economy; designing 
assessment form for using in organizing activities; 
experimenting on activities designed for large, 
sub-groups and individuals groups to reflect on 
developing, improving and designing activities to 
solve problems and help promote early 
childhood development to meet the objectives; 
reflecting to possess skills in program design 
building connections to emotional and social 
quotient for early childhood under the age of 8 
years old continually and applying up-to-date 
knowledge to develop oneself as good and 
knowing teachers and change with the times 

 

เพิ่มใหม ่

1107207  ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวส าหรับเด็ก 
              ปฐมวัย                               3(2-2-5) 
               Motor, Rhythm and Movement for  
               Early Childhood   

ออกแบบการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการ
เคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา
(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังวะส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียน
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านการร้องเพลง 
เล่นเครื่องดนตรี  เพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ า

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
กว่า 8 ปี โดยคลิปวิดีโอและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องใน
ประเทศและต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติลีลา จังหวะ และการ
เคลื่อนไหว ทางด้านร่างกายเบื้องต้นผ่านศิลปะการแสดง
ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมลีลา จังหวะ 
และการเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions) วิเคราะห์ ประเมิน วางแผน ออกแบบการ
จัดกิจกรรมลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหว/สื่อ อุปกรณ์ 
ที่ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  น า
กิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองกับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย 
หรือรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อน
ความคิดเพื่อให้มีทักษะในการออกแบบโปรแกรมเพื่อ
สร้างรอยเช่ือมต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ลีลา จังหวะ
และการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้
ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี  มีความ
รอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

Designing activities of rhythm and movement 
for early childhood by applying knowledge of 
brain relation and neurological system 
(Neuroscience: NS); language and 
communication development based on neuro-
linguistic (Neurolinguistics Science Process: NLSP); 
building fine motor skills and gross motor skills 
according to  neurological system of cerebellum 
or little brain with developing fine and gross 
motor skills for early childhood; studying and 
analyzing concepts or theories about motor skills 
and rhythm for early childhood; lessons learnt of 
motor activities through singing and playing 
musical instruments to develop rhythm and 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
movement of body for early childhood under 8 
years old with video clips and related research 
within country and abroad; practice of 
movement, rhythm and basic body movement 
through various performing arts; lesson learnt of 
rhythmic activities and movement to develop EF 
(Executive Functions) skills; analyzing, evaluating, 
planning and designing rhythmic activities and 
movement; using correct media and equipment 
according to principles of brain function for early 
childhood by collaborating with family, local 
community as well as designing evaluation form 
for use in organizing activities; adopting designed 
activities to experiment with large groups, 
subgroups or individuals to reflect on the 
development and design of activities to solve 
problems, help promote early childhood 
development following the objectives; reflection 
to possess skills in designing program to build 
connection towards arranging activities to 
develop rhythm and movement for early 
childhood under the age of 8  years old 
continually and applying modern knowledge for 
self-development as good and knowing teachers 
and changing with the times 
 

เพิ่มใหม ่

1107208 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน 
             ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย         3(2-2-5) 
             Activities for Physical Readiness  
             Promotion of Early Childhood      

ออกแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม
ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษา

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิ ท ย า  ( Neurolinguistics Science Process : NLSP) 
และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบ
ประสาทวิทยาของ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือสมอง
น้อย กับการจัดประสบการณ์การพัฒนาสมรรถภาพ
และคงามพร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
ศึกษา/วิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายแบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวั ย  
รูปแบบ/กิจกรรม/ สื่อที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถภาพ
และความพร้อมทางด้านร่างกายแบบองค์รวม  รูปแบบ
และวิธีการวัดสมรรถภาพและความพร้อมของกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
ถอดบทเรียนโปรแกรมการพัฒนาสมารถภาพและความ
พร้อมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และถอดบทเรียน
การจัดกิจกรรมความพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อพัฒนา
ทักษะ EF (Executive Functions)  โดยใช้กรณีตัวอย่าง 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  วิเคราะห์ 
ประเมิน วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม/สื่อการสอน
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพและความพร้อมทางด้านร่างกาย
แบบองค์รวม โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้ของสมอง และศักยภาพของ
เด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรม น ากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้
กับเด็กปฐมวัยกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล สะท้อน
คิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบกิจกรรม เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเช่ือมต่อในการพัฒนา
กิจกรรมทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ า
กว่า 8 ปีได้อย่างต่อเนื่อง ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัด
ประสบการณ์ทางด้านร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัยที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง     
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
Designing activities to promote physical 

readiness for early childhood under the age of 8 
years old by applying knowledge of brain 
relations and nuerological system (Neuroscience: 
NS); developing language and communication 
based on Neuro-linguistics Science Process : 
NLSP; building find and gross motor skills 
according to nuerological system of cerebellum 
or little brain with experiential arrangement of 
physical efficiency development and readiness 
of physical body for early childhood; studying 
and analyzing theories and concepts of holistic 
physical development for early childhood; 
forms, activities and media that reflect the 
development of physical efficiency and holistic 
physical readiness; forms and methods to 
measure physical efficiency and availability of 
fine and gross motor skills; practice of using tools 
and lessons learned of physical efficiency 
development and physical readiness programs 
for early childhood and related research within 
country and abroad; lesson learned of physical 
efficiency activities for developing Executive 
functions: EF by case study; experiential learning 
or other methods; analyzing, evaluating, 
planning, designing activities or teaching 
materials to develop physical efficiency and 
holistic physical readiness by cooperating with 
families, local communities correctly following 
principles of brain learning and potential of early 
childhood individually as well as designing 
evaluation form for using with activities designed 
to experiment with large group, subgroup and 
individual groups of early childhood; reflection of 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
improving activity design to solve problems, to 
help promote and to develop early childhood to 
meet the objectives and reflecting ideas to 
possess skills in designing program to build 
connection for developing physical activity for 
early childhood children under the age of   years 
old continuously; applying knowledge of 
organizing physical experiences for modern early 
childhood for developing oneself as good and 
knowing teachers and change with the times 

 

เพิ่มใหม ่

1107209 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษา 
             ปฐมวัย           3(2-2-5) 
             Organizing Artistic Activities of Early                   
             Childhood Education 

อกแบบกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 
8 ปี โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมอง
และระบบประสาทวิทยา (Neuroscience : NS)และ
พัฒนาภาษาและการสื่ อสารโดยยึดศาสตร์ สาขา
ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา (Neurolinguistics Science 
Process : NLSP) และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
ใ ห ญ่ ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า ข อ ง ซี รี เ บ ล ลั ม 
(Cerebellum)  หรือ สมองน้อย กับการการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่ส่งผลต่อการท างานของสมองส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาศิลปะ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษา
และการสื่อสารผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย ถอดบนเรียน
การจัดกิจกรรมศิลปะและรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิด
สร้างสรรค์  ภาษา ที่หลากหลาย ถอดบทเรียนโปรแกรม
การพัฒนาศิลปะ เพื่ อกล้ ามเนื้ อมัด เล็ ก  ความคิด
สร้างสรรค์  ภาษาและการสื่อสาร  ในประเทศและ
ต่างประเทศ  ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการ
พัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) ฝึกการใช้แบบ

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ประเมินทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก   ความคิด
สร้างสรรค์ ภาษาและการสื่อสาร โดยใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ  เพื่อวิเคราะห์ 
วางแผน ออกแบบกิจกรรมศิลปะ/สื่อการสอนเพื่อพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการ
สื่อสาร ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการท างานของสมองโดยท างานร่วมกับกับ
ผู้ปกครองและครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น พร้อมออกแบบ
ประเมินเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม  ทดลองใช้กิจกรรมที่
ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล  เพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่ม  สะท้อนคิดเพื่อให้มีทักษะในการ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อการจัดกิจกรรม
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์แบบองค์รวมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอายุต่ ากว่า 8 ปี อย่างต่อเนื่อง และสะท้อนคิด
ประยุกต์ ใช้ความรู้ เรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครู
ที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

Designing artistic activities for early 
childhood under 8  years old by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS) and developing 
language and communication based on science 
of neuro-linguistics (Neurolinguistics Science 
Process: NLSP); building fine and gross motor 
skills according to neurology system of 
cerebellum or little brain with artistic activities 
that impact to brain function for early childhood; 
theories and concepts in developing art to 
promote creativity and fine motor skills; language 
and communication through various artworks; 
lesson learnt of art activities and activity 
templates of developing creativity to develop 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
fine motor skills, creativity and diverse languages; 
lessons learned of art development programs for 
fine motor skills, creativity, language and 
communication within country and abroad; 
lesson learnt of art activities for EF (Executive 
Functions) development; practice of using 
evaluation form of using fine motor skills; 
creativity, language and communication by using 
case studies; experiential learning or other 
methods to analyze, plan, design artistic activities 
or teaching materials to develop fine motor 
skills, creativity and language and 
communication correctly according to principles 
of brain functions of early childhood according 
to concept of sufficiency economy philosophy 
and brain functions by collaborating with parents 
and families, local communities together with 
designing assessment form for using in organizing 
activities; experimenting on activities designed 
for large, subgroups and individuals to solve 
problems, help promote and develop individual 
and group early childhood; reflection for 
possessing skills of designing program to build 
connections towards artistic activities and holistic 
creativity for early childhood under 8  years of 
age continuously; reflection on applying 
knowledge of modern art and creative activities 
to develop oneself as good and knowing 
teachers and change with the times 
 

เพิ่มใหม ่

1107210 สื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย                                             
                                                      3(2-2-5) 
             Materials and toys for early  
             childhood 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับ

เด็กอายุต่ ากว่ า  8 ปี  โดยประยุกต์ ใ ช้ความรู้ เ รื่ อง
ความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาทวิทยา 
(Neuroscience : NS) และพัฒนาภาษาและการสื่อสาร
โดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ไขสันหลังที่ควบคุมกลเมเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ของซีรีเบลลัม (Cerebellum) หรือ สมองน้อย กับการ
พัฒนาสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยแบบรอบด้าน 
ศึกษา/วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียน
การใช้ของเล่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียนการ
จัดกิจกรรมการใช้สื่อและของเล่นเพื่อการพัฒนาทักษะ 
EF (Executive Functions)  เพื่ อวิ เคราะห์  ประเมิน 
วางแผน ออกแบบสื่อและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย ที่
ถูกต้องตามหลักการท างานของสมอง ตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท างานร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น   ที่ สอดคล้องกับบริบททางสั งคม 
วัฒนธรรม และท้องถิ่น พร้อมออกแบบประเมินเพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรม ทดลองใช้สื่อที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนา
ปรับปรุ งออกแบบสื่อและของเล่น   เพื่อแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือ ส่ ง เสริม  พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนคิดประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
พัฒนาสื่อและของเล่นที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น
ครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     

Design teaching materials and toys for early 
childhood under 8  years old by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language 
and communication based on neuro-linguistic 
(Neurolinguistics Science Process: NLSP); building 
fine and gross motor skills according to spinal 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
cord neurology system that controls fine and 
gross motor muscles of cerebellum or little brain 
with development of well-rounded material and 
toys for early childhood; studying and analyzing 
relevant theoretical concepts; lesson learnt of 
toys usage in early childhood development and 
related research within country and abroad; 
lesson learnt of activity arrangement of using 
materials and toys for developing EF (Executive 
Functions) skills to analyze, evaluate, plan, 
design materials and toys for early childhood 
following principles of brain function and in 
accordance with concept of sufficiency economy 
philosophy by collaborating with families, local 
communities that are in line with social, cultural 
and local contexts as well as designing 
assessment form for using in activities; 
experimenting on designed materials for large 
groups, sub-groups and individuals to reflect on 
development of materials and toys for problem 
solving and helping promote early childhood 
development to meet the objectives; reflecting 
on applying knowledge in developing modern 
materials and toys for self-development as good 
and knowing teachers and changing with the 
times 

 

เพิ่มใหม ่

1107313 การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือการเรียนรู้ 
             ส าหรับเด็กปฐมวัย                 3(2-2-5) 
              Activities and Plays for Early  
              Childhood Learning       

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ ากว่า 8 ปี  โดยประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบประสาท

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
วิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษาและการ
สื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา 
(Neurolinguistics Science Process : NLSP) และการ
สร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบประสาทวิทยา
ของ ซีรีเบลลัม หรือ สมองน้อย (Cerebellum) กับการ
พัฒนาการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา/วิเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย ถอดบทเรียนการการเรียนปนเล่นและ
งานวิจัยทีเกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ ถอด
บทเรียนการจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) โดยใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ หรือวิธีการอื่นๆ วิเคราะห์  ประเมิน 
วางแผน  ออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่น/สื่อการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ถูกต้องตรงหลักการเรียนรู้
ของสมอง  ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม 
และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
ออกแบบประเมินเพื่อใช้ประกอบการท ากิจกรรม น า
กิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่ม
ใหญ่  กลุ่มย่อย และรายบุคคล เพื่อสะท้อนคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงออกแบบกิจกรรมการเรียนปนเล่นเพื่อ
แก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรง
วัตถุประสงค์  และสะท้อนความคิดเพื่อน าความรู้ที่
ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

Designing play and learn activities for early 
childhood under 8  years of age by applying 
knowledge of brain relations and neurological 
system (Neuroscience: NS); developing language 
and communication based on Neuro-linguistic 
Science Process: NLSP; building fine and gross 
motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with developing play 
and learn for early childhood; studying and 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
analyzing related concept , theories, and formats 
of play and learn for  early childhood 
development; lesson learned from play and 
learn; both within-country and global study; 
lesson learned from play and learn to improve 
executive functions skills; analyzing, evaluating, 
planning and designing play and learn / teaching 
materials for early childhood according to 
sufficiency economy , context, society, culture 
and locality by collaborating with family, 
community, and locality; designing evaluation for 
activity;  trying play and learn activities with large 
groups, subgroup or individual for reflecting idea 
about developing and improving learning playing 
activity for solving problems, helping, promoting 
early childhood under 3  years of age ; applying 
modern knowledge for developing early 
childhood and oneself to be a good teacher with 
up-to-date knowledge 

   

เพิ่มใหม ่

1107317 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ       
             บูรณาการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ   
             3-6 ปี                                 3(2-2-5) 
             Experiential Integrated Learning for      
             Early Childhood during 3-6 year-old 

ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3-6 ปีพร้อมออกแบบ
การประเมิน ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของสมองและระบบ
ประสาทวิทยา (Neuroscience  : NS) และพัฒนาภาษา
และการสื่อสารโดยยึดศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์ประสาท
วิ ท ย า  ( Neurolinguistics Science Process : NLSP) 
และการสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ตามระบบ

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ประสาทวิทยาของ  ซี รี เ บลลั ม  หรื อ  สมองน้ อย 
(Cerebellum) กับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างรอบด้าน ถอดบทเรียนหลักสูตรและการจัด
ประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ ถอดบทเรียน
การจัดประสบการณ์การพัฒนาสมองแบบครบส่วนและ
พ หุ ปั ญ ญ า  ( Whole Brain Approach Multiple  
Intelligence : WBMI)  ศึกษา/วิเคราะห์ตัวช้ีวัดในระบบ
ประกันคุณคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน วางแผน 
ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-
6 ปี ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ/สื่อการสอนส าหรบัเดก็อายุต่ ากว่า 3-6 ปี ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับ
บริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยท างานร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ออกแบบการประเมินเพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรทม ทดลองใช้กิจกรรมแบบจุลภาค 
เพื่อสะท้อนคิดในการพัฒนาปรับปรุงการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา ช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ และสะท้อนความคิดเพื่อให้มี
ทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพื่อสร้าง
รอยเช่ือมต่อส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุต่ ากว่า 8 ปี และ
ประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง    

Designing integrated experiential learning 
plan for early childhood under 3 - 6  years of age 
as well as  designing evaluation according to 
sufficiency economy, context, society, 
community, and locality by applying knowledge 
of brain relations and neurological system 
(Neuroscience: NS); developing language and 
communication based on Neuro-linguistic 
Science Process: NLSP; building fine and gross 
motor skills according to neurological system of 
cerebellum or little brain with all-aspects early 
childhood course development; lesson learned 
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
from courses and provision of experience both 
within and global country; lesson learned from 
experiential learning of Whole Brain Approach 
Multiple  Intelligence  : WBMI ; studying / 
analyzing indicators of quality insurance to 
analyze, to evaluate, to plan, and to design 
classroom supporting learning plan for early 
childhood under 3 - 6  years of age; designing 
integrated experiential learning plan/ teaching 
material for early childhood under 3 - 6  years of 
age according to sufficiency economy , context, 
society, community, and locality by collaborating 
with family, community, and locality;  designing 
evaluation for activity; trying micro activities to 
reflect idea for developing and improving 
activities for solving problems, helping, 
promoting early childhood development in 
accordance with objectives; reflecting idea to get 
skills in activity and program designing for making 
connection of early childhood under 8  years of 
age and applying for developing oneself to be a 
good teacher with up-to-date knowledge   
 

เพิ่มใหม ่

1108202 ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ         3(2-2-5) 
   Introduction to Special Education 

สืบค้นแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน ปรัชญา หลักการ
ทางการศึกษาพิเศษ       ความเป็นมาของการศึกษา
พิเศษทั้งในและต่างประเทศ กฎหมายการศึกษาพิเศษทั้ง
ในและต่างประเทศ ความหมายและประเภทของบุคคลที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รูปแบบการจัดการจัด
การศึกษาพิเศษ กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ บุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) สามารถน าความรู้ไปใช้คัดกรองและหา

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Search for concepts, basic theories, 
philosophy, special educational principles, 
history of special education both at home and 
abroad, special education law in Thailand and 
abroad, definition and type of person with 
special needs Special education management 
style Special educational process Individuals and 
agencies related to special education Individual 
education plan (Individualized Education 
Program: IEP) can apply knowledge to screen and 
find basic help for individuals with special needs 
 

เพิ่มใหม ่

1108203 ความเป็นครูการศึกษาพิเศษ       3(2-2-5) 
  Special Education Teacher  
            Actualization  

ศึกษาและวิ เคราะห์ความหมาย  ความส าคัญ 
จรรยาบรรณ คุณลักษณะที่ดีของครูการศึกษาพิเศษ  
คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติ  
บทบาทหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษ  ฝึกบุคลิกภาพที่ดี และ
มารยาททางสังคม สื่อสารได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อื่น การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การศึกษาพิเศษ  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
และองค์กร  การออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูการศึกษาพิเศษ   

Study and analyze the meaning, importance, 
ethics, good characteristics of special education 
teachers, morals, ethics and principles that 
should be observed. Role of special education 
teachers Practice good personality And social 
etiquette Communicate clearly and easily 
Collaboration skills with others Creating a 
positive attitude towards the special education 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
teacher profession Building good relationships 
between individuals and organizations Design 
and organize activities to enhance the desirable 
characteristics of special education teachers 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มใหม ่

1108204 จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                                          3(2-2-5)           
   Psychological Aspects of Children  
             with Special Needs  

สืบค้น  ความหมาย  ความส าคัญของการศึกษา
จิตวิทยา พัฒนาการตั้ งแต่แรกเกิดจนถึง  6 ปี และ 
ภาวะการเฝ้าระวัง(red flag) ปัญหาทางการแพทย์ก่อน
คลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด โรคทางพันธุกรรม 
ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะ สาเหตุ ประเภท และ
ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษแต่ละประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนรู้ สังเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ความส าเร็จใน
การปรับตัวของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษ        
การช่วยเหลือ หลักการและวิธีการในการช่วยเหลือ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
แต่ละประเภท เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษได้อย่างเหมาะสม 

Searching for meaning, importance of 
psychology education Development from birth 
to 6  years and surveillance (red flag) medical 
problems before birth, birth, after birth, genetic 
diseases Study and analyze the characteristics, 
causes, types and psychological characteristics of 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



221 
 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
children with special needs. Psychological 
characteristics that affect learning Synthesize 
problems, obstacles, successes in the adaptation 
of children with special needs, assistance, 
principles and methods to help promote the 
development of children with special needs To 
develop children with special needs 
appropriately 

 

เพิ่มใหม ่

1108205 การคัดแยกและประเมินเด็กที่มีความ 
             ต้องการจ าเป็นพิเศษ  3(2-2-5) 
   Identify and Assessment of  
             Children with Special Needs 

สืบค้นความหมาย ความส าคัญของการคัดแยกและ
การประเมินทางการพิเศษ บทบาทของครูการศึกษา
พิเศษ ศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือในการคัดแยกและ
ประเมิน กระบวนการคัดแยกและการประเมินเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ การประเมินเพื่อค้นหา
ความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษ การเลือกใช้
เครื่องมือคัดแยกและการประเมิน การสร้างเครื่องมือ 
สามารถน าความรู้ไปใช้คัดแยกและประเมินเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ออกแบบแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) 

Search meaning The importance of special 
separation and assessment Roles of special 
education teachers Study and analyze tools for 
separation and evaluation Sorting and evaluation 
processes for children with special needs 
Assessment for finding talent and special needs 
Selection of sorting and evaluation tools Creating 
tools Can apply knowledge to sort and evaluate 
children with special needs Design an individual 
education plan (IEP) 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 

เพิ่มใหม ่

1108206  การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม        3(2-2-5) 
   Early Intervention Services  

สืบค้นความส าคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการ
แรกเกิดถึง 6 ปี        การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม รูปแบบ กระบวนการการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและครอบครัว มี
ความไวต่อความรู้สึกและปฏิกิริยาของเด็ก  สามารถ
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม สามารถน าความรู้ไป
ใช้ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ เพื่ออกแบบจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) แผนการจัดช่วงเช่ือมต่อเฉพาะบุคคล (Individual 
Transition Plan: ITP) สามารถปฏิบัติการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครอง ครอบครัว บุคลากรทางการศึกษาพิเศษและ
นักสหวิชาชีพ เพื่อการจัดการศึกษา สามารถกระตุ้น
พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในระยะ
แรกเริ่ม 

Search for importance And related theories 
Birth development for up to 6  years, first aid 
services, starting form the initial service 
assistance process Analyze the problems and 
needs of children with special needs and 
families. Sensitive to feelings and reactions of 
children Able to respond quickly and 
appropriately Can apply knowledge to evaluate 
various developments Of children with special 
needs To form a plan for individual education 
management (IEP) Family Service Plan (IFSP) 
Individual Transition Plan: ITP can work with 
parents, families, special education personnel 
and multidisciplinary professionals. For 
educational management Can stimulate child 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
development with special needs in the early 
stages 

 

เพิ่มใหม ่

1108207 การพัฒนาการพูด ภาษา และการสื่อ 
             ความหมาย ส าหรับเด็กที่มีความต้องการ 
             จ าเป็นพิเศษ                         3(2-2-5) 
   Developing Speech Language and  
             Communication Skills for Children  
             with Special Needs 

ศึกษาและวิ เคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการพูดและภาษาของเด็กปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ การออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ 
เสียงวรรณยุกต์และเสียงมาตราตัวสะกดของภาษาไทย 
สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางการพูด 
ภาษา และการสื่อความหมายส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถน าความรู้ไปใช้ประเมิน 
ออกแบบกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 

Study and analyze theories about speech and 
language development of normal children and 
children with special needs. Pronunciation of 
consonant vowels, tonal tones and sounds, 
spelling section of Thai language, activity media 
to develop and promote language speaking and 
interpretation skills for children with special 
needs. Can apply knowledge to evaluate Design 
assistance process 

 
 
 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่

1108208 ภาษามือเบื้องต้น             2(1-2-3) 
  Basic Sign Language  

สืบค้นความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบของภาษามือไทย  หลักการและวิธีการใช้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
ภาษามือ วิ เคราะห์องค์ประกอบของภาษามือไทย 
สามารถปฏิบัติการปรับใช้ภาษามือในการสื่อสาร การ
สะกดนิ้วมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการอ่านริม
ฝี ป าก  สามารถสื่ อสารด้ วยภาษามือ เบื้ อ งต้น ใน
ชีวิตประจ าวัน การถ่ายทอดความรู้ ความคิด โดยใช้ภาษา
มือ 

Search for history, meaning, importance, 
elements of Thai sign language,  principles and 
methods of using sign language, analyze 
elements of Thai sign language, able to operate 
using sign language in communication, Thai and 
English finger spelling and lip reading, able to 
communicate with basic sign language in daily 
life, and transferring knowledge and ideas using 
sign language 
 

เพิ่มใหม ่

1108209 การจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการ 
            จ าเป็นพิเศษ                    3(2-2-5) 
  Behavior Management for Children  
            with Special Needs 

สืบค้นความหมาย ความส าคัญ เป้าหมายของการ
จัดการพฤติกรรม ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพฤติกรรม  การน าหลักการจัดการ
พฤติกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ วิธีการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และวิธีส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จรรยาบรรณของ
การจัดการพฤติกรรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ออกแบบและปฏิบัติการจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 

Search for meaning, significance, goal of 
behavior management, characteristics of 
problematic behavior, factors that cause 
behavioral problems, theories related to 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
behavior management, applying behavior 
management principles to teaching children with 
special needs, how to prevent unwanted 
behavior and ways to promote desirable 
behavior, ethics of behavior management, can 
apply knowledge to design and manage child 
behavior with special needs 
 

เพิ่มใหม ่

1108210 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ 
                                           4(2-4-6) 
   Learning Management of Special  
             Education  

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
อิงหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพื่อการด ารงชีวิต 
(Expanded or Functional Curriculum) การจัดการ
ศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การปรับหลักสูตรให้
เหมาะสมกับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การ
ออกแบบแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การเลือกใช้และ
ผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล สามารถปฏิบัติการจดัการ
เรียนรู้บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 Study and analyze teaching methods and 
teaching techniques that are in line with the 
special needs of individuals with special needs. 
Creating and developing curriculum based on 
core courses and living courses (Expanded or 
Functional Curriculum Education management in 
both formal and informal systems for individuals 
with special needs Adjusting the curriculum to 
suit the person with special needs Designing 
individualized lesson plans (IIP), choosing, using 
and producing media Measurement and 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
evaluation Able to manage the learning of 
people with special needs 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มใหม ่

1108211 การสร้างเสริมการด ารงชีวิตอิสระและทักษะ 
             อาชีพส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น 
             พิเศษ                                3(2-2-5) 
   Promoting Independent Living and  
             Occupation Skills for Persons with  
             Special Needs                                                                                                        

ศึกษาและวิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตอิสระ(Independent living) การสร้างเสริมให้
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง การตัดสินใจที่เหมาะสม การแก้ปัญหา การด าเนนิ
ชีวิตได้ตามศักยภาพของตนเอง รูปแบบการให้บริการ
เตรียมความพร้อมในการด ารงชีวิตอิสระ การเข้าถึงสิทธิ
การมีงานท าของผู้พิการ ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ส าหรับการน าไปสู่อาชีพ ขั้นตอนในการจัดประสบการณ์
การฝึกงานอาชีพ ปัญหาอุปสรรคของการเข้าท างาน การ
ปรับสภาพแวดล้อมเสริมสร้างการด ารงชีวิตอิสระ 
สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมหรือใช้เทคนิควิธีที่
เหมาะสมกับการพัฒนา      การด ารงชีวิตอิสระและการ
สร้างอาชีพ  

Study and analyze meaning The importance 
of independent living. Promoting people with 
special needs with self-confidence. The right 
decision to solve the problem of living according 
to their own potential Freelance service 
preparation model for living Access to 
employment rights of disabled people  Skills and 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
features necessary for career advancement Steps 
for organizing a career internship experience 
Problems and obstacles in working Adjusting the 
environment, enhancing independent living Able 
to design and organize activities or use 
appropriate techniques for developing 
independent living and career building 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มใหม ่

1105202 จิตวิทยาทั่วไป                     3(2-2-5) 
   General Psychology  

พฤติกรรมและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
วิธีการศึกษา  ทางจิตวิทยา  การ เจริญเติบโตและ
พัฒนาการมนุษย์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมของอินทรีย์ในรูปของการรับรู้  บุคลิกภาพ 
อา รมณ์  ก า ร จู ง ใ จ  สติ ปั ญญา  ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะ
ความสามารถต่าง ๆ 

Behavior and causes of human behavior in 
natural setting. Psychological methods, growth 
and development, influence of heredity and 
environment, behavior of organism in term of 
perception, personality, emotion, motivation, 
intelligence, learning and various ability 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่

1105203 จิตวิทยาพัฒนาการ         3(2-2-5) 
   Developmental Psychology  

วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์
เพื่อออกแบบโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่



228 
 

 

 

หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
เหมาะสมกับช่วงวัยต่าง ๆ โดยค านึงถึงความต้องการของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น              
       Analysis of principle and human 
development theory for design activities that 
promote development of physical, mental, 
social and intelligence suitable for ages to taking 
into account the needs of educational 
institutions, communities and localities 
 

เพิ่มใหม ่

1105204 หลักการแนะแนวเบื้องต้น         3(2-2-5)           
   Basic guidance principles  

อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ความ
เป็นมาของการแนะแนว วิเคราะห์และออกแบบการ
จัดบริการแนะแนว 5 บริการ ประกอบด้วย บริการส ารวจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสารสนเทศ บริการให้
ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการจัดวางตัวบุคคลและบริการ
ติดตามผลและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของ
ครูแนะแนวจรรยาบรรณของครูแนะแนวและให้บริการ
แนะแนวในโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ทันสมัย รวมถึงใช้เทคนิคของการให้บริการ
แนะแนวได้            

Introduction to the guidance, history of the 
guidance, analyzing and creating 5  services in 
guidance, include personal survey services, 
information services, psychological counseling 
services, personal placement services and 
follow-up and evaluation services, practice in the 
role of counselor, guidance teachers, teacher 
ethical and providing guidance services in 
schools. using appropriate tools and modern 
technology including to use various guidance 
techniques 

 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 

เพิ่มใหม ่

1105205 จิตวิทยาครอบครัว          3(2-2-5) 
   Family Psychology  

แนวคิ ด และทฤษฎี ท า งจิ ต วิ ทย าคร อบ ค รั ว 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การติดต่อสื่อสารใน
ครอบครัวและการใช้อ านาจในครอบครัว ปัญหาของ
บุคคล ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัญหา
สังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากปัญหาชีวิตในครอบครัว การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาครอบครัว ปัญหา
ชีวิตสมรส การหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และสังคม 

Concepts and theories in family psychology, 
family relationship, family communication and 
family power. Personal, interpersonal, and social 
problems developed from family life problems. 
Analysis of the relationship between family 
problems, marital distress problems, divorce, 
family problems violence and social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่

1105206 จิตวิทยาการเรียนรู ้         3(2-2-5) 
   Psychology of Learning  

ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้บนพื้นฐาน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษาความหมาย 
ธรรมชาติของการเรียนรู้  หลักการถ่ายโยงการเรียนรู้  
รูปแบบ        การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
         Creation of learning activities and 
providing an appropriate environment for 
learning based on individual differences with the 
nature of learning, principles of learning transfer, 
learning styles, perception, motivation and 
application of learning theories according to the 
concept of behaviorism approach, cognitivism 
approach, social cognition learning approach, 
brain function theory in data processing 
 

เพิ่มใหม ่

1105207 ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา   
                                                      3(2-2-5) 

    Counseling Theories and Process 
ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลในประเด็นต่าง ๆ ได้

อย่างเหมาะสม จากศึกษาความรู้เบื้องต้นของการให้
ค าปรึกษา แนวคิด หลักการ ทักษะ กระบวนการ และ
วิธีการปรึกษาของทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบยึดบุคคล
เป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี  การให้การปรึกษาแบบเผชิญความ
จริง ทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี
การให้การปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล -อารมณ์ มี
คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาที่ดี  
        Provide individual counseling appropriate 
by studying the basic knowledge, concepts, 
principles, process, skills and methods by theory 
of counseling with the characteristics of a good 
counselor 
 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่
1105208 การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 3(2-2-5) 
   Guidance services in school  

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
หลักการแนะแนว จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อใช้ในการแนะ

แนว บริการต่างๆ ที่จ าเป็นต้องจัดในโรงเรียน ได้แก่ 
บริการส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ 
บริการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา บริการจัดวางตัวบุคคล 
และบริการติดตามผลและประเมนิผล การปฏิบัติงานแนะ
แนวในด้านการเริ่มและจัดโครงการแนะแนวในโรงเรียน 
บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในและนอก
โรงเรียนต่องานแนะแนวของโรงเรียน 

Principle of guidance, General psychology for 
guidance in various services which needs to be 
arranged in schools, including individual 
inventory services, information services, 
psychological counseling services, personnel 
placement services and follow-up and services 
such as guidance on starting and organizing 
guidance programs in schools roles and 
responsibilities of personnel in and out of school 
towards school guidance 
 

เพิ่มใหม ่

1105209 การวางแผนชีวิตและอาชีพ        3(2-2-5) 
   Life and Career Planning  

จั ด กิ จ ก ร ร มอ า ชีพศึ ก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย น ร ะดั บ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การให้
ค าปรึกษาทางอาชีพ การตั้งเป้าประสงค์เพื่อการบรรลุ
ความส าเร็จในชีวิตและอาชีพ การพัฒนาบุคคลเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้า ในชีวิตและอาชีพ  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีในการวางแผนชีวิตและให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
โดยอาศัยความรู้จากการศึกษาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ การส ารวจค้นคว้า
ข้อมูลทางอาชีพ การใช้แบบวัดทางอาชีพ 

Organize vocational activities in primary 
schools, secondary schools, and higher 
education, Career counseling setting goals of 
achieving success in life and career, Personal 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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หลักสูตรเดิม (พุทธศักราช 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2562) หมายเหตุ 
development to create progress in life and 
career, as well as the use of technology in life 
planning and career counseling, By using 
knowledge from education, principles, concepts 
and theories about career development. 
Surveying professional information, using a career 
measurement 

เพิ่มใหม ่

1105210 การปรับพฤติกรรม          3(2-2-5) 
   Behavior Modification  

สรุปความหมาย ความส าคัญของการปรับพฤติกรรม 
ออกแบบโปรแกรม  การปรับพฤติกรรมของผู้เรียน โดย
การประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคในการปรับ
พฤติกรรม สามารถจัดกระบวนการปรับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้          

Summary of the meaning, importance of 
behavior modification. Create the behavior 
modification program for learners, applying 
principles, theories and techniques for behavior 
modification, able to organize the process to 
adjust the behavior of learners for behavior 
change 
 

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่

เพิ่มใหม ่

1105211 จิตวิทยาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ 
             พิเศษ                                 3(2-2-5) 
   Psychology for Persons with Special  
             Needs  

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเต็มใจและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้วยความเข้าใจใน
ความแตกต่างของพฤติกรรม สาเหตุของพฤติกรรมที่มี
ความผิดปกติและลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภท ที่สามารถพบได้ในโรงเรียน
และส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน              

เพิ่มรายวิชา
ใหม ่
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Organize the physical and psychological 

environments that affecting on the individuals 
with special needs learning, accepting the 
individual differences, commitment to help 
people with special needs with understanding of 
behavioral differences, Causes of abnormal 
behavior and characteristics of individuals with 
special needs in each category that can be found 
in schools and affecting on learning process 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683/2561   

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 1079 /2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 9/2560   

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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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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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 

 

1. ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาเอก ให้มี
การอธิบายกระบวนการหรือวิธีการให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

ได้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาตาม
ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว 
     

2 ควรปรับเวลาเรียนของกลุ่มรายวิชาเอกให้
สอดคล้องกับบริบทของรายวิชา 

ได้ปรับเวลาเรียนตามค าแนะน า
เรียบร้อยแล้ว 

3 ควรปรับความรับผิดชอบหลักของกลุ่มวิชาเอกใน 
Curriculum Mapping ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

4 ควรเพิ่มเติม การจัดท าโครงการในสถานศึกษา ได้เพ่ิมตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

5 ปรับแก้ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์ ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

 
2. ดร.ยุทธนา เกื้อกูล 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับชื่อรายวิชา การสอนตัจญวีด เป็น การ
สอนอัล-กุรอ่าน 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว       
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ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 
2 ควรเพ่ิม “แนวทางการปลูกฝังจริยธรรม” ใน

ค าอธิบายรายวิชาการสอนจริยธรรม 
ได้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาตาม
ค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว       

 
 

3. ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรปรับชื่อรายวิชา ประวัติศาสตร์ศาสดา เป็น 
ชีวประวัติ 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

2 ปรับแก้เวลาเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

3 ตัดค าว่า ศึกษานิเทศก์ด้านอิสลามศึกษา ได้ตัดค าตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว 

4 ควรปรับชื่อรายวิชา การสอนจริยธรรม เป็น การ
สอนอัคลาก 

ได้ปรับแก้ตามค าแนะน าเรียบร้อย
แล้ว       
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือนมนีาคม พ.ศ.2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 รหัสวิชาของกลุ่มวิชาโท การศึกษาปฐมวัย ควร

ใช้รหัสวิชาเดียวกันกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ปรับแก้รหัสวิชาตามข้อเสนอแนะ
แล้ว 

2 ค าอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ควรปรับแก้
ให้เหมาะสม 

ปรับแก้ค าอธิบายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
3 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ควรตัดด้าน

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ออก 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

4 ช่วงเวลาในการจัดประสบการณ์ ยังไม่สอดคล้อง
กับแผนการเรียน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

5 ปรับค าในภาคผนวก ก จากค าว่า  ไม่มี  เป็น  
เพ่ิมใหม ่

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ตรง
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



292 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 
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ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภากลั่นกรอง 

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หมวดที่ 1 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง

ส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.10 ธุรกิจส่วนตัวด้าน
การศึกษา ให้ปรับเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
การศึกษา 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

2 หมวดที่ 3 ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร ข้อ 2.1 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ให้ปรับ
ว่า เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

3 ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชา ต้องขึ้นต้นด้วย
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในแต่ละค า 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

4 ชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ
และศึกษาด้วยตนเอง ควรปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละรายวิชา 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

5 ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษของวิชาการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ควรปรับค าโดยใช้
ค าศัพท์เฉพาะให้ชัดเจน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6 หมวดที่ 4 ข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ควรอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับระยะเวลาให้ชัดเจน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 
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ภาคผนวก ฑ 
ประวัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศศ.ม. อิสลามศึกษา 2552 

ปริญญาตรี 
Islamic University of 
Madinah  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

B.A. Islamic  Studies  in 
Usulluddin 

2546 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ 

            อิบบรอเฮง อาลฮูเซน ฮูซีน อับดุลรามัน อับดุลฮาลิม อาแด และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. 
(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่1. ยะลา : โรงพิมพ์เอสพ
ริ้นท์.    (108 หน้า).   

                      
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

            6.1.3.1  ในวารสารทางวิชาการ 
  อิบบรอเฮง  อาลฮูเซน. (2561). การท าความเข้าใจหลักอัลวะสะฏียยะฮฺและการน าไปใช้ใน 
            ชีวิตจริง. วารสารอัน-นูร.  13(25) : 203-222. 
 
 

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไม่มี)  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ  

ซัยนุง เจะอุบง และอิบบรอเฮง  อาลฮูเซน. (2561). การพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา        
อัล-ฟิกฮฺ เรื่อง การอาบน้ าละหมาดโดยใช้สื่อวิดิโอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2  โรงเรียนบ้านบราโอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี. ในการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้าน อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 
2561 (หน้า 1-12). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ.ก าหนด  

(ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

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

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 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. 
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ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม1   2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์อิสลาม2   2 (1-2-3) นก.  
ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1    1 (90) นก. 
 
 

7.2 ระดับปริญญาโท  
ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน)  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2. ชื่อ – 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 

ป. วิชาชีพครู 2553 

ปริญญาตรี State Institute for Islamic 
Studies (IAIN) Syarif 
Hidayatullah, Jakarta   
ประเทศอินโดนีเซีย 

B.A.  การปรึกษาและแนะแนวอิสลาม 2543 

 
6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
   6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 

อิบบรอเฮง อาลฮูเซน ฮูซีน อับดุลรามัน อับดุลฮาลิม อาแด และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. 
(2560).  หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : โรงพิมพ์
เอสพริ้นท์.    (108 หน้า).        

  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
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   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ(ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 
 
    Abdulhalim Ardae. (2015). Konsep 3 A: Proses Pendidikan Insal Kamil. In 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 (pp.306-317). Yala : Yala Rajabhat 
University. 

 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
  Hamdan Datoo Abdulhalim Ardae and Jenta Kaewfai. The Effects of Contextual  

Changes on the Provisions of Hajj and Umrah : Implications for 
Pilgrims from  Thailand. ว า ร ส า ร อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 8(2) : 139-151. 

 
  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
                   (ไม่มี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ 

อามีนะห์ เจ๊ะมิง และอับดุลฮาลิม อาแด. (2561). การพัฒนาการเขียนค าศัพท์ภาษามลายู (รู
มี) ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสะก า (ธันวาศิลป์) อ าเภอมา
ยอ จังหวัดปัตตานี. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลาม
ศึกษา ครั้งที่  1 วันที่  23-24 พฤษภาคม 2561 (หน้า 71-81). ยะลา : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
 6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
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  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 
 6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1 ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
           ชื่อวิชา อัลกุรอาน 1      3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา ฟิกฮเบื้องต้น      2 (1-2-3) นก. 
            ชื่อวิชา อัลกุรอาน 2      3 (2-2-5) นก. 
            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 
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                                                                      (อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด) 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4 ปี  
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  

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 

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

B.A. Shari’ah and Islamic 2539 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
   6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ  

อิบบรอเฮง อาลฮูเซน ฮูซีน อับดุลรามัน อับดุลฮาลิม อาแด และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ.  
(2560).  หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา : โรงพิมพ์
เอสพริ้นท์.     (108 หน้า).    

  6.1.3 บทความทางวิชาการ 
   6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
   6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
   6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการประเมิน
และตรวจสอบ 

Hooseen Abdunraman. ( 2 0 1 8 ) . Pengenalan Braille dan Konsep 
Penggunaannya Dalam Mempelajari al-Quran. In The 1st National 
and International Acadrmic Conference 10 May 2018 ( pp.529-
536). Yala : Yala Rajabhat University. 

 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ฮูซีน อับดุลรามัน. (2561). การศึกษาความต้องการจ าเป็น ในการจัดกิจกรรมนาชีดของคณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. วารสารอัน-นูร. 13(24) : 1-8. 

  6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไม่
มี) 
  6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ
ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 6.3 บทความวิจัยในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
  6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ 
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  6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
  6.3.3 สารานุกรม 
  6.3.4 งานแปล 
 6.4 ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่มี) 
 
7. ประสบการณ์สอน 
   7.1 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. 

     7.2  ระดับปริญญาโท (ไม่มี) 
ไม่มี 

 
 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจา้ของประวัติ 
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                                                                (อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน) 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล ดร.กฤษฎา  กุณฑล   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
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. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไม่มี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ารา หนังสือ  
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมนิและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ      
          (ไม่มี) 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ 
            รติวรรณ  สุขศิริ และกฤษฎา กุณฑล. (2561). การส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยใช้

วรรณกรรมในบริบทพหุวัฒนธรรม. ใน การประชุมวิชาการน าเสนอบทความ
วิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์”ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่
วิชาชีพ            (Induction Period) วันที่ 8 กันยายน 2561 (หน้า 10-19). 
สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่

มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

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

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 25 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 าหรับครู 
        ประถมศึกษา                                                                2 (1-2-3) นก. 
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7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 
   ไม่มี 
 
 

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

                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล)  
                                       กุมภาพันธ์ 2562     

 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท    

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

1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

2. ชื่อ – สกุล    นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
4. สังกัด    คณะครุศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัทักษิณ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไม่มี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
อิบบรอเฮง อาลฮูเซน ฮูซีน อับดุลรามัน อับดุลฮาลิม อาแด และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. 

(2560). หลักการสอนอิสลามศึกษาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. ยะลา :  โรงพิมพ์

เอสพริ้นท์. (108 หน้า).    

6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไม่มี) 
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  (ไม่มี) 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไม่มี) 
6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ (ไม่มี) 
 
 

 
6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
 หัสนียะห์ นะดารานิง และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. (2561). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ชีวประวัติ บรรดาศาสดาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน
อิสลามศึกษาโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ. วารสารอัน-นูร, 13(25) : 109-120. 

 
6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบ (ไม่มี) 
 
6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการที่มีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
ปัทมา ปูเต๊ะ และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนส าเร็จรูป เพ่ือ

ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียน 
เทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 
2561  (หน้า 152-163). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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แวนูรียะห์ มะดือราวี และเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ. (2561). ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน 
รายวิชา  อัล-กุรอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าน
ตลาดเก่า) อ าเภอ เมือง จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งท่ี 1 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 (หน้า 164-
173). ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ไม่

มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

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

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 2 ปี 

            ชื่อวิชา การพัฒนาหลักสูตร     3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้     3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน  3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 1     1 (90)     นก. 
            ชื่อวิชา ฝึกปฏิบัติวชิาชีพครู 2     1 (90)     นก. 
            ชื่อวิชา ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา  3 (2-2-5) นก. 
            ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม   3 (2-2-5) นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท  
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ไม่มี 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                       (อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ)  

 

 

 
 
 
 
 

 


