คำนำ
ในปัจจุบัน ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
แตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ คือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาเพื่อให้มี
ความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กัน ทาให้
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก โรงเรียนดังกล่าวเป็นที่รู้จัก
ในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ” โรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและ
หลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบดังกล่าว สามารถสนองตอบตามความต้องการ
ของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีก
เป็นจานวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาประจามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้น ความต้องการครูผู้สอนอิสลามศึกษาจึงมีจานวนมาก และปัจจุบันพบว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นและเป็น
กลไกสาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการพัฒนาการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาประจามัสยิด
(ตาดีกา) ตลอดจนการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการพัฒนาให้ได้ผลต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ต้อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการศาสตร์สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาอิสลาม
ได้อย่างเหมาะสม สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม
ดังนั้น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ขึ้นเป็นครั้งแรก ตามผลการศึกษา
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดาเนินการศึกษา
ใน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่าโรงเรียนโดยรวมของประเทศยังมีความขาดแคลนครูในสาขา การ
สอนอิสลามศึกษาอยู่ จานวนมาก อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้กาหนดการพัฒนาบัณฑิตสาขานี้ไว้ในแผนการพัฒนา
บัณฑิต ปีการศึกษา 2556-2565
การเปิดสอนหลักสูตร การสอนอิสลามศึกษาจะ ช่วยพัฒนาบุคลากรในการสอนอิสลามศึกษาให้มี
ใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย และส่งเสริมการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่
ผสมผสานระหว่างความรู้ศาสนาและสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะ
สังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
จุดเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คือ นักศึกษาได้มีโอกาส
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการสอนอิสลามศึกษา การบูรณาการอิสลามศึกษากับ
ศาสตร์สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามหลักการศาสนาอิสลามที่เน้นการสร้าง
สันติสุขในสังคม สามารถนาองค์ความรู้ด้านศาสนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อิสลามศึกษาได้ตามความต้องการของท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านอิสลามศึกษากับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
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รายละเอียดใน หลักสูตรเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่วไป 2) หมวด
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การดาเนิน การและโครงสร้างของหลักสูตร
4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ การประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร และ 8) หมวดการประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตจากการ วิพากษ์ หลักสูตรของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์
ในนามของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์ที่แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน
ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กุมภาพันธ์ 2556
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
3. วิชาเอก
ไม่มี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
Bachelor of Education Program in Teaching Islamic
Education

:
:
:
:

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

4. จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 165 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนผสมผสานทั้งภาษาไทย อาหรับ มลายู และภาษาอังกฤษ
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ 1
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
6.3 คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
6.5 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในปี
การศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
8.2 บุคลากรทางการศึกษาอื่นทุกสังกัดที่จัดการศึกษา
8.3 ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ครูสอนทั่วไป ล่าม มัคคุเทศก์ ที่ปรึกษาทางด้านกระบวนการ
ตรวจสอบอาหารฮาลาลเป็นต้น
8.4 ศึกษานิเทศก์ด้านอิสลามศึกษา

สาหรับนักศึกษาต่างประเทศต้องสอบผ่านเกณฑ์การใช้ภาษาไทยขั้นพื้นฐานตาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งวิทางชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัวบัตรประชาชน

ปี พ.ศ.

1. นายอับดุลฮาลิม อาแด
อาจารย์
3-9501-00571-60-0

ค.ม.(การสอนอิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2555

B.A. (Islamic Studies)

University Islamic Syarif
Hidayatullah Indonesia

2543

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

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552

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

Mu’tah University, Jordan

2539

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552

B.A. (Islamic Studies
In Usulluddin)

Islamic University of
Madinah, Saudi Arabia

2546

3. นายอิบบรอเฮง อาลฮูเซน
อาจารย์
3-9501-00164-59-1
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลภายใต้การนาของนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ระบุ
ถึงการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงการศึกษา
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านบุคคลากรของภาคเศรษฐกิจ การพัฒนาครู
อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.255 5-2559) และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนปี 2558 กาหนดให้มีการเสริมสร้างทุนของประเทศ ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข็มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และ
อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
สาหรับด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนเป็น
อย่างสูง เนื่องจากคนเป็นทั้งเปูาหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนา ขณะเดียวกัน
ก็เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ จึงจาเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ให้
เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและความรู้ ซึ่งจะนาไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบ
ระมัดระวังด้วยจิตสานึกและมีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สามารถเป็นกาลังในการแข่งขันของประเทศได้
การเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาของคณะครุศาสตร์
จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านการสอนอิสลามศึกษา พัฒนาไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ
สามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรม
จริยธรรม สร้างองค์ความรู้บูรณาการ สร้างสันติสุขและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกใน
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและบรูไน เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศดังกล่าวนับถือศาสนาอิสลาม ทาให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
อิสลามมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าว
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ความต้องการทางการศึกษาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
แตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ คือ ผู้ปกครองมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนา
อิสลามควบคู่กัน ทาให้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนลักษณะสองระบบเกิดขึ้นเป็นจานวน
มาก โรงเรียนดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ” โรงเรียนประเภทนี้จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กัน ซึ่งการจัดการศึกษารูปแบบ
ดังกล่าว สามารถสนองตอบตามความต้องการของประชาชนแห่งนี้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมี
สถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจานวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจามัสยิด(ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ
ดังนั้น ความต้องการครูผู้สอนอิสลามศึกษาจึงมีจานวนมาก และปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่
มีใบประกอบวิชาชีพครู การเปิดสอนหลักสูตรนี้จึงช่วยพัฒนาบุคลากรในการสอนอิสลามศึกษาให้มี
ใบประกอบวิชาชีพอีกด้วย และส่งเสริมการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ ศึกษาเล่าเรียนใน
สาขาวิชาที่ผสมผสานระหว่างความรู้ศาสนาและสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคมมุสลิมใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะสังคมมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น
และเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) ตลอดจนการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ถือได้
ว่าเป็นกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการพัฒนาให้
ได้ผลต้องมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์สากล กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาอิสลามได้อย่างเหมาะสม สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม นอกจากนั้นการเปิดสอนหลักสูตรนี้ทาให้
นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้สนใจ สามารถเลือกเรียนวิชาด้านศาสนาอิสลามได้
ตามความต้องการ ทาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการให้บุตร หลานได้
เรียนศาสนาด้วย จึงถือว่าเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่งแก่เยาวชนมุสลิมที่อยู่ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ และเป็น
พันธกิจสาคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้
กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอน
อิสลามศึกษาที่คานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศทางวิชาการ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษามีความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จัดการเรียนการสอนเฉพาะคณะครุศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดย
ภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสาคัญของหลักสูตร
ศูนย์กลางด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการทางการสอนอิสลามศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างสันติสุขบนพื้นฐาน
อิสลาม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาและผลิต
บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ ด้านสอนอิสลามศึกษา มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการคาสอนทางศาสนาอิสลามกับศาสตร์สากล ภูมิปัญญาไทยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับถือศาสนาอิสลาม และมี
ความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลามควบคู่กัน ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิด
โรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาอีกเป็นจานวนมาก เพราะโรงเรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาสามัญและ
หลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่สนองตอบตามความต้องการของประชาชน และจาการศึกษาความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาหลักสูตรนี้พบว่า นักเรียน ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะเรียนด้านอิสลาม
ศึกษา ในระดับมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชาชีพ และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ด้านอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่มีความต้องการครูผู้สอนที่มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ด้านศาสนา
กับศาสตร์อื่นๆ ที่จาเป็นในการดารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
ระบบการศึกษาไทย เป็นอย่างมาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นว่าการผลิตบัณฑิต
ด้านการสอนอิสลามศึกษาสามารถเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนอิสลาม
ศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง นอกจากนั้นยัง
เป็นการดาเนินการตรงตามพันธกิจและปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า
“เป็น
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สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐาน
การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อีกด้วย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณลักษณะ 6 ด้าน ดังนี้
1.3.1 มีความรู้เจตคติ และทักษะที่ถูกต้องมีความสามารถในด้านความเป็นครูและ
ผู้นาทางการสอนอิสลามศึกษาก้าวทันต่อวิชาการที่เปลี่ยนแปลง และใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของ
การเรียนรู้และพัฒนา สามารถนาไปใช้ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 ใฝุรู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม
และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทางานร่วมกัน
1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ตามหลักศาสนาอิสลาม มี
วินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1.3.4 นาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและทักษะไปใช้ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สังคมสันติสุขและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน
13.5 มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจริยธรรมสามารถให้
คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ ด้านการสอนอิสลามศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
1.3.6 ผู้มีจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล ควบคู่
คุณธรรมอิสลาม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

-พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สกอ.กาหนด
-พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการสังคมและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม

-พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
-ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
-ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของสังคมต่อครู
และบุคลากรด้านการสอน
อิสลามศึกษา

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

-เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
-รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
-รายงานผลการประเมิน
ความ พึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถานศึกษา
-ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี
-พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน -สนับสนุนบุคลากรด้านการ
-ปริมาณงานบริการ
วิจัยและบริการวิชาการให้มี
เรียนการสอนให้ทางานวิจัยและ วิชาการต่ออาจารย์ใน
ประสบการณ์จากการนาความรู้ไป
บริการแก่องค์กรภายนอก
หลักสูตร
ปฏิบัติงานจริง
-การตีพิมพ์ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ของอาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้เป็นไปตามตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการสอน
อิสลามศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น
ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ทักษะการใช้และสื่อสารภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาข้อ 2.3
จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อาหรับ
มลายู และอังกฤษ ตามรายวิชาที่กาหนดในการเรียนการสอนวิชานั้นๆ

11

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
ระดับ/ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
รวมจานวนนักศึกษา
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษา

2556
40
40
-

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

-

-

2560
40
40
40
40
40
200
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
2557

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

680,000

1,360,000

2,040,000

2,720,000

3,400,000

24,500

49,000

73,500

98,000

122,500

704,500

1,409,000

2,113,500

2,818,000

3,522,500

รายละเอียดรายรับ

2556

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
คนละ 8,500 บาทต่อ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คนละ700 บาทต่อปี
รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยล้านบาท)
หมวดค่าใช้จ่าย
เงินคงคลังร้อยละ 20
รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ร้อยละ 40
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่าย/หัวนักศึกษา

2556
149,600

2557
299,900

ปีงบประมาณ
2558
448,800

299,200

598,400

897,600

1,196,800

1,496,000

299,200

598,400

897,600

1,196,800

1,496,000

748,000
40
14,960

1,496,000
80
14,960

2,244,000
120
14,960

2,992,000
160
14,960

3,744,000
200
14,960

2559
598,400

2560
748,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 16

5 หน่วยกิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
บังคับ 30
เลือก
วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
บังคับ
เลือก
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
129
50
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
14
หน่วยกิต
79
หน่วยกิต
69
หน่วยกิต
52
หน่วยกิต
17
หน่วยกิต
6
หน่วยกิต
4 หน่อยกิต
6

หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12
หน่วยกิต
บังคับ
10 หน่วยกิต
2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
2100102
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
English for Communication and Learning Development
2100107
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Malay for Communication
2100108
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
Malay for Communication and
Learning Development
เลือก ไม่น้อยกว่า
2
หน่วยกิต
2100103
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2(2-0-4)
Principle of Reading and Writing Thai Words
2100105
การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of Speaking and Reading
Skills in English
2100106
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
2100109
ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Malay
2100110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
2100111
ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
Happiness Study
2100113
สุนทรีวิจักขณ์
Aesthetics Approach
2100114
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information for Life Long Learning

หน่วยกิต
2(1-2-3)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
2150101 สังคมภิวัตน์
Socialization
2150102
การจัดการทางสังคม
Social Management
2150103
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Conscious Mind

หน่วยกิต
2(2-0-4)

4100101
4100102
4100103

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
Information Technology in Daily Life

หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า
วิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า
บังคับ ไม่น้อยกว่า
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู
Thai Language and Technology for Teacher

2(2-0-4)
2(1-2-3)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

6

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

129
50
36
30

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

1103101
1100102
1108201
1105101
1102203
1100103

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู
English Language and Technology for Teacher
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teacher
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
การบริหารจัดการในห้องเรียน
Classroom Management
การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
ความเป็นครู
Professional Teacher
การจัดการเรียนรู้
Learning Management
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
เลือก ไม่น้อยกว่า
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
Utilization of Mass Media in Education
การพัฒนาทักษะการคิด
Thinking Skill Development
จิตวิทยาเด็กพิเศษ
Special Child Psychology
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
Adolescence Guidance Psychology
การนิเทศการสอน
Instructional Supervision
มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
Human Relationship for Teacher

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

6

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

1109303

1109404

1100403
1100404
1100506
1100507

นันทนาการเบื้องต้นสาหรับครู
Introduction to Recreation for Teacher
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
Local Curriculum Development
การสอนเพศศึกษา
Sexuality Education
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic
Unit Leader Training Cours
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น
Senior Boy Scouts and Girl Guides
Basic Unit Leader Training Course

2(-1-2-3)

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
Teaching Practice 1
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
Teaching Practice 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Practicum 1
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Practicum 2

หน่วยกิต
1(90)

14

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

2(-1-2-3)

2(-1-2-3)

1(90)
6(360)
6(360)
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กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า

วิชาเอก

ไม่น้อยกว่า

บังคับ
1102209
อุลูมอัล-กุรอาน
Ulum al-Qur’an
1102310
อัล-กุรอาน1
Al-Qur’an I
1102211
อัล-กุรอาน2
al-Qur’an II
1102435
อุลูมอัล-หะดีษ
Ulum al-Hadiths
1102319
หะดีษ 1
Hadith I
1102320
หะดีษ 2
Hadith II
1102321
เตาฮีด 1
Tawhid 1
1102324 เตาฮีด
2
Tawhid 2
1102336
ฟิกฮฺเบื้องต้น
Introduction to Figh
1102437
ฟิกฮฺ
Fiqh
1102322
ฮาลาลศึกษา
Halal Stadies
1102212
จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
Islamic Ethics and Muslim Characteristics
1102213
ชีวประวัติบรรดาศาสดา
Biography of the Prophets
1102214
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
Islamic History I

79
69
52

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

2

(1-2-3)
2(-1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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1102315

ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
Islamic History II
1102438
ภาษาอาหรับสาหรับการศึกษาอิสลาม
Arabic Language for Islamic Education
1102439
ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
Philosophy of Islamic Education
1102323
การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
Islamic Education in Southern Provinces
1102216
อิสลามกับการสร้างสันติสุข
Islam and Peace
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
Islam and Science
1102440 อิสลามานุวัตร
ทางการศึกษา
Islamization of Knowledge
1102441
วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
Research Method in Islam
1102326
สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
Seminar in Teaching Islamic Education
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
1102327 ตัจญฺวีด
Tajwid
1102442
ภาษาอาหรับ
Arabic Language
1102328
อารยธรรมอิสลาม
Islamic Civilization
1102329
ปราชญ์และนักคิดมุสลิม
Philosophers and Muslim Thinkers
1102330
มุสลิมในโลกปัจจุบัน
Muslim in Contemporary World
1102331
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religion

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

2

2

(1-2-3)

2

(1-2-3)

2

(1-2-3)
(1-2-3)
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1102443

การศึกษาอิสลามในอาเซียน
2(1-2-3)
Islamic Education in ASEAN
1102217
การบริหารและจัดการในอิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Administration and Management
1102218
ภาวะผู้นาในอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Leadership
1102332
อิสลามและวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Islam and Culture
1102444
กฎหมายครอบครัวอิสลาม 2
(1-2-3)
Islamic Family Law
1102445
เศรษฐศาสตร์อิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Economics
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Supervision on Learning Management for Islamic Education
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Quality Assurance in Islamic Education
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction on Islamic Education
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
2(1-2-3)
Da’wah Education
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management Design in Islsmic Education .
1102334
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Learning management in Islamic Education
เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
1102334
วิชาทักษะสาหรับการสอนอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Teaching in Islamic Education Skill
1102446
หลักสูตรสาหรับการสอนอิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Curriculum of Islamic Education
1102346 สื่อ นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2
(1-2-3)
Media, Innovation and Learning Environment in Islsmic Education .
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1102446
1102333
1102335
1102336

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

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1100101
1100110
1102209
1102310
1102435

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู
อุลูมอัล–กุรอาน
อัล-กุรอาน 1
อุลูมอัล–หะดีษ
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
19 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1101101
1102336
1102438
1102321
1102440
1102212

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1105202
1102437
1102319
1102211
1102213

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

ความเป็นครู
ฟิกฮฺเบื้องต้น
ภาษาอาหรับสาหรับการศึกษาอิสลาม
เตาฮีด 1
อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
รวม

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จิตวิทยาสาหรับครู
ฟิกฮฺ
หะดีษ 1
อัล-กุรอาน2
ชีวประวัติบรรดาศาสดา
รวม

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

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
2 1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
19 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

1104201
1102325
1102324
1102323

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
อิสลามกับวิทยาศาสตร์
เตาฮีด 2
การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1100305
1102214
1102439

การบริหารจัดการห้องเรียน
ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
ปรัชญาการศึกษาอิสลาม

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
2(1-2-3)
2 (1-2-3)
3 หน่วยกิต
2–4 หน่วยกิต
18-20 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ
วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1102304

การจัดการเรียนรู้

1102441
1102216

วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
อิสลามกับการสร้างสันติสุข

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

19-21 หน่วยกิต

รวม

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ

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

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

1104403
1102202
1104302

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
การพัฒนาหลักสูตร
การวิจัยทางการศึกษา

1102326
1102320

สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
หะดีษ 2

วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
1 (90)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 หน่วยกิต
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา (ต่อ)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

วิชาชีพครูเลือก
วิชาเอกบังคับ
วิชาการสอน
วิชาเอกบังคับ

1104404
1103402

1102315
1102322
1102333
1102334

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
ฮาลาลศึกษา
การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา

เลือกจากวิชาการ
สอนวิชาเอก

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

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
วิชาชีพครู

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
รวม

หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)
6 (360)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
วิชาชีพครูบังคับ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
6(360)
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิตประจาวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การนาเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขการใช้ภาษาในชีวิตประจาวันตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสานึกต่อ
สังคมในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 2 (1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและ
บทความ โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึก
วิจารณ์

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
English for Communication and LearningDevelopment
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนในชีวิต
ประจาวันในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การแนะนา
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ การเสนอความช่วยเหลือ การให้คาแนะนา การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่ การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ
แหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม
บทความ หนังสือพิมพ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Malay for Communication
การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนาแบบง่ายๆ
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2
(1-2-3)
Malay for Communication and Learning Development
พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ฝึกการอ่านออกเสียงคาภาษามลายูให้ถูกต้อง
ฝึกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง
การกล่าวทักทาย การกล่าวลา การให้คาแนะนา การติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2 (1-2-3)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนคาไทย ศึกษาปัจจัยที่ทาให้การอ่าน
และการเขียนคาไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ เปรียบเทียบคาที่มัก
เขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่การ
อ่านและการเขียนคาไทยให้ถูกต้อง
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
2 (1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการ
พูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การนาเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2 (1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถอ่านจับใจความงานหลากหลาย
สาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
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ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและ
อาชีพ เช่น การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน เป็นต้น
2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Basic Malay
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาสานวนภาษามลายู ฝึกนาเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
Chinese for Communication
การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะนาแบบง่ายๆ ฯลฯ โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
ได้

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างคา ประโยคพื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่าน และเขียน เพื่อความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจาวันให้สามารถประยุกต์ใช้
ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
กลุ่มมนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น (ท
-ป-อ)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข 2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการดาเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน
การนาหลักคาสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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2100113 สุนทรียวิจักขณ์
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรัชญาว่าด้วยความงาม ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์การรับรู้ความงาม ผ่านภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้าน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสาคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการนาเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
2150101 สังคมภิวัตน์
2
(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
2150102 การจัดการทางสังคม 2
(2-0-4)
Social Management
วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดารงชีวิตในท้องถิ่น
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Conscious Mind
ความหมายและความสาคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่สาคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
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บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความสาคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตสานึก
สาธารณะ เพื่อนาไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for Development of Life Quality
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความสาคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม
และการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน 2(1-2-3)
Information Technology in Everyday Life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู
3(2-2-5)
Thai Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง ศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต การใช้
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)การ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (
E-mail , Chat , MSN , Google, Talk,
Yahoo , Skype etc.)
1100110

1100305

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับครู 3(2
-2-5)
English Language and Technology for Teacher
ศึกษาและฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้องศึกษาวัฒนธรรมและการใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและการ
สืบค้น สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ( e-learning, CAI, WBI, Virtual classrooms ,
teleconference ) การสร้างและการใช้ weblog ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ( go to
know, learners)

การบริหารจัดการในห้องเรียน
Classroom Management
ศึกษาทฤษฎีและ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบริหารจัดการ การบริหารสถาน
ศึกษา ภาวะผู้นาทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ การทางานเป็นทีม กลยุทธ์การสร้างความ
ร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงงาน
ทางวิชาการ การจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

3(2-2-5)
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การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และ
การนานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ
1101101

ความเป็นครู
3(2-2-5)
Professional Teacher
ศึกษาความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ ภาระงานของครู
พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
เป็นผู้นา ทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู และหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการ
จัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู

1102202

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมา และระบบการ
จัด การศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการ
จัด การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ความหมายความสาคัญของหลักสูตร
ทฤษฎีหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร ปัญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร

1102304

การจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Management of Learning
ศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การนาผลการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
การจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้และ
บริการสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
การใช้และการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ ยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
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1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Innovation and Educational Technology
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศการออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน การปรับปรุง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

1104201

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาหลักการ เทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษาการสร้าง การใช้
เครื่องมือวัดผล และประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา
ที่ยั่งยืน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟูมสะสมงาน การประเมิน
ภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม สามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

1104302

การวิจัยทางการศึกษา 3 (2-2-5)
Research Education
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้น
เรียน การฝึก ปฏิบัติการวิจัยการนาเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัย
ในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา และ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย การ
นาผลการวิจัยไป ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การจัดการความรู้
ด้านการวิจัยทาง การศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

1105202

จิตวิทยาสาหรับครู
3 (2-2-5)
Psychology for Teacher
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
กับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
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การสอน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพการส่งเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายวิชาเลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
1100102
การพัฒนาทักษะการคิด 2
(1-2-3)
Thinking Skill Development
ความหมาย และความสาคัญของทักษะการคิดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสติปัญญา และการคิดของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดแบบ
เอกนัย การคิดแบบอเ นกนัย การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การนาเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด
1100103

มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู 2
(1-2-3)
Human Relationship for Teacher
ศึกษาความหมายและความสาคัญของมนุษยสัมพันธ์เกี่ยวกับครู หลักการ
องค์ประกอบ กระบวนการและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สาหรับครู บทบาท
ของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษย
สัมพันธ์สาหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน

1100104

การสอนเพศศึกษา
2 (1-2-3)
Sexuality Education
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย พัฒนาการทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ การดูแลสุขภาพ
ทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวังต่อบทบาทความรับผิดชอบ เพศสภาพและ
เพศสรีระ อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อบทบาทและการแสดงออกทาง
เพศ ทักษะการตัดสินใจต่อรอง การสื่อความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก
ของตนเองบนฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
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ส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัยและรับผิดชอบ
1102101

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2
(1-2-3)
Local Curriculum Development
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การ
ประเมินผลหลักสูตร ความเป็นมาและความสาคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสร้างของหลักสูตร การจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร
หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

1102203

การนิเทศการสอน 2
(1-2-3)
Instruction Supervision
จุดมุ่งหมาย หลักการ และกระบวนการนิเทศการสอน รูปแบบการนิเทศ
การสอน เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการสอน การประเมินผลนิเทศการสอน การ
ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการสอน ปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศการ
สอนในปัจจุบัน และแนวโน้มการนิเทศการสอน

1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(1-2-3)
Utilization of Mass Media in Education
ความหมาย ความสาคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการศึกษา หลักการและ
วิธีการใช้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์
เครือข่ายข้อมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช้ และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข่าวเพื่อการเรียนรู้
1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 2
(1-2-3)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปูองกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว
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1108201

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2
(1-2-3)
Special Child Psychology
ความหมาย ขอบข่ายและพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของ
พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่
มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็กพิเศษ การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
พิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ

1109101

นันทนาการเบื้องต้นสาหรับครู 2
(1-2-3)
Introduction to Recreation for Teachers
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย ความมุ่งหมายและความสาคัญของนันทนาการ
ความสาคัญของนันทนาการต่อชีวิตประจาวัน ประเภทของนันทนาการสาหรับเด็ก
การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ สาหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ
สาหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ

1109202

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสารองขั้นความรู้เบื้องต้น 2
(1-2-3)
Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training
Course
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือสารอง ประวัติและกิจกรรมขององค์การลูกเสือ
โลก โครงสร้างการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ -เนตรนารีสารอง
ขั้นความรู้พื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 ดาวดวงที่ 3
และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสารอง พิธีการลูกเสือสารอง แนว
ปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือเนตรนารีสารอง
ขั้นความรู้เบื้องต้น

1109303

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 2
(1-2-3)
Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ
ขององค์การลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญวินัย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความว่องไว แนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้
ในการเล่นเกม ระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือและ
การสอน การวางแผน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้กากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือ -
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เนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมีจิตสานึก
สาธารณะ โครงการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี
1109404

ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 2
(1-2-3)
Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader
TrainingCourse
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ สาระสาคัญของ
กิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สัญญาณ ระบบหมู่ ที่ประชุมนายหมู่
การประชุมภายในหมู่และกอง การสวนสนาม ข้อเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทการทางาน
ร่วมกับคนอื่นและชุมชน เงื่อน แผนที่ เข็มทิศ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การปฐม
พยาบาล การมีจิตสานึกสาธารณะ และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การ
บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
รายวิชาฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
1100403
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1
1(90)
Teaching Practice 1
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน เกี่ยวกับงานในหน้าที่ครูผู้สอน
งานในหน้าที่ครูประจาชั้น พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและ
พฤติกรรมของนักเรียน งานบริหารและบริการของโรงเรียน การบริหารและการ
จัดการงานเทคนิคการสอนวิชาเอก การฝึกเป็นผู้ช่วยครูด้านการจัดการเรียนรู้หรือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ธุรการชั้นเรียน ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ โดยการสังเกต
สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล นาเสนอผลการศึกษา โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา
และสามารถจัดทาโครงงานทางวิชาการ
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1100404

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
1(90)
Teaching Practice 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผู้เรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ์
รวบรวมข้อมูล นาเสนอผลการศึกษา มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนาหลักสูตรไปใช้ ฝึกการจัดทาแผนการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษา ฝึกปฏิบัติการดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 2 สัปดาห์ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานศึกษา และสามารถจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
Practicum 1
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย
ศึกษาและปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจาชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน
และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการ
สอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยใน
ชั้นเรียน การจัดทาโครงการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียน
การสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ การนาผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้
และการสัมมนาทางการศึกษา

11100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
Practicum 2
การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
เลือกใช้การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา
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วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
79 หน่วยกิต
บังคับ
52 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
1102209
อุลูมอัล-กุรอาน
2(1-2-3)
Ulumal-Qur’an
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญ และความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานวะหฺ
ยู สาเหตุการประทาน การบันทึกและการรวบรวมอัลกุรอาน แนวเนื้อหาและ
ลักษณะทางภาษา โดยเปรียบเทียบระหว่างอัลกุรอานกับคัมภีร์ก่อนๆ ศึกษาความ
แตกต่างระหว่างซูเราะฮฺมักกียะฮฺและมาดานียะฮฺ ความหมายและความสาคัญด้าน
ต่างๆ ของอิอฺญาซอัลกุรอาน ( I’jaz al-Quran) ศึกษาหลักการอรรถาธิบาย
กฎเกณฑ์และมารยาทต่ออัลกุรอาน เห็นคุณค่า และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่าง
สันติสุข
1102310 อัล-กุรอาน
1
3(2-2-5)
Al-Qur’an I
ปฏิบัติการอ่านและท่องจาอัล-กุรอานตามหลักตัจญฺวีด สืบค้นการ
อรรถาธิบายอายะฮฺต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ศึกษา
วิธีสอนและวิธีการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน เห็นคุณค่า และนาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างสันติสุข
1102211 อัล-กุรอาน
2
3(2-2.5)
Al-Qur’an II
ศึกษา ท่องจา อรรถาธิบายอัล-กุรอานในอายะห์ที่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
คุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมในสังคม การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
เห็นคุณค่า และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุข
1102435 อุลูมอัล-หะดีษ
2(1-2-3)
Ulum al-Hadith
ศึกษาความหมายหะดีษ ประวัติการบันทึก การรวบรวมและการจาแนก
ประเภทของหะดีษ ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับการยอมรับหะดีษในฐานะเป็นคาสอนของ
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อิสลาม และศึกษาชีวประวัติของผู้รายงานหะดีษสมัยซอฮาบะหฺและตาบีอีน
คุณค่า และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างสันติสุข

เห็น

1102319 หะดีษ 1
3(2-2-5)
Hadith I
ศึกษา ท่องจา และวิเคราะห์หะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้
บทบาทของครู บทบาทของศิษย์ การอบรมในครอบครัว
เห็นคุณค่าและนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
1102320 หะดีษ 2
3(2-2-5)
Hadith II
ศึกษาวิเคราะห์หะดีษที่เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม การดาเนินชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันในสังคมเห็นคุณค่าและนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู
1102321 เตาฮีด
1
2(1-2-3)
Tawhid 1
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท หลักการศรัทธาและหลักการยึด
มั่นต่ออัลลอฮฺ เราะสูลและคัมภีร์ในอิสลาม หลักการศรัทธาและหลักการยึดมั่นต่อม
ลาอิกะฮฺ วันกิยามะฮฺ อัลเกาะฎออฺ และอัลเกาะดัรฺ และสิ่งที่ทาให้หลักการยึดมั่น
เป็นโมฆะ เห็นคุณค่า และนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
1102324 เตาฮีด
2
2(1-2-3)
Tawhid 2
ความหมาย ขอบเขต และประเภทของเตาฮีด เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ เตาฮีดอัล
อุลูฮียะฮฺ เตาฮีดอัลอัสมาอฺวัศศิฟาต หลักเกณฑ์และทัศนะของบรรดามุสลิมยุค
อัสสะลัฟและอัลเคาะลัฟในเรื่องหลักเตาฮีดเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะต่างๆ
ของอัลลอฮฺ สาเหตุเบี่ยงเบนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเตาฮีดพร้อมชี้แจงความ
เข้าใจที่ผิดดังกล่าว
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1102336 ฟิกฮฺเบื้องต้น
2(1-2-3)
Introduction to Figh
ศึกษาความหมายกาเนิด ความสาคัญ ความแตกต่างระหว่างฟิกฮฺกับ
ชะรีอะฮฺ และพัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของ ฟิกฮฺในยุคต่างๆ รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิด(มัซฮับ)ต่างๆ ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาอูศูลอัล-ฟิกฮฺ ฮุกุม
(บทบัญญัต)ิ ประเภทของฮุกุมและแหล่งที่มาของฮุกุม เช่น อัลกุรอาน หะดีษ
อิจมาอฺ และกิยาส เห็นคุณค่า และนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและ
การปฏิบัติงาน
1102437 ฟิกฮฺ

2(1-2-3)
Fiqh
ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฟิกฮฺในส่วนที่เกี่ยวกับอีบาดาต (ศาสนพิธีต่างๆ)
มูอามาลาตมาลียะห์ (ทรัพย์สิน) ญีนาญาต (คดีอาญา) บทลงโทษและความผิดที่ไม่มี
กาหนดบทลงโทษ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับฟิกฮฺร่วมสมัย ศึกษากรณีตัวอย่างการใช้
และฝึกปฏิบัติในการใช้ฟิกฮฺ เพื่อให้เข้าใจในการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ ได้ถูกต้อง
ตามหลักการ และกฎหมายอิสลาม เห็นคุณค่า และนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และการปฏิบัติงาน อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข

1102322 ฮาลาลศึกษา
2(1-2-3)
Halal Stadies
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ความเป็นมาของ ประโยชน์ของฮาลาล
บทบาทและแนวโน้มของสถาบันฮาลาลในประเทศไทย วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ข้อกาหนด องค์ประกอบเกี่ยวกับฮาลาลและฮารอม มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ การ
ขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล ศึกษาและฝึกวิเคราะห์อาหารฮาลาลตาม
หลักอิสลาม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทาอาหารฮาลาลและการนาไปใช้ในชีวิต
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
2(1-2-3)
Islamic Ethics and Muslim Characteristics
ศึกษาความสาคัญ รากฐานของจริยธรรมอิสลาม บทบาทของจริยธรรมใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ อัล-กุรอานและอัล-หะดีษที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
บุคลิกภาพมุสลิมที่มีต่อพระเจ้า ต่อตนเอง ต่อเพื่อน ต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ และต่อ
สังคม และจริยธรรมสาหรับครูอิสลามศึกษา การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม
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อิสลามอย่างมีหิกมะฮฺ การฝึกปฏิบัติตนและการควบคุมตนเองให้ดารงตนตามหลัก
จริยธรรมอิสลามการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมอิสลามในการจัดการเรียนรู้
1102213 ชีวประวัติบรรดาศาสดา
2(1-2-3)
Biography of the Prophets
ศึกษาวิเคราะห์ชีวประวัติ เรื่องราวของบรรดาศาสดาตั้งแต่นบีอาดัม
จนถึงนบีมูฮัมหมัด(ศ็อลล็อลลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) โดยเน้นบรรดานบีอุลุลอัซมี
(นบีอิบรอฮีมมูซา ดาวูด อีซา และนบีมูฮัมหมัด) การประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต
และการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างสังคมสันติสุข
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
2(1-2-3)
Islamic History I
ศึกษาประวัติ ภารกิจ หลักการแผ่ขยายของอิสลามในยุคคอลีฟะห์ทั้งสี่ คือ
อบูบักรฺ อุมัร อุสมาน และอะลี ศึกษาประวัติความรุ่งเรื่องและการสูญเสียของราช
วงค์อุมัยยะฮฺ ศึกษาบทบาทของอุลามาอฺในยุคเคาะลีฟะฮฺและยุคราชวงค์อุมัยยะฮฺ
การประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันและเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
2(1-2-3)
Islamic History II
ศึกษาประวัติการเมือง การปกครองของราชวงศ์อับบาซียะฮฺ ราชวงศ์
อุมัยยะฮฺในสเปน และราชวงศ์อุสมานียะฮฺ สงครามครูเสด สาเหตุความตกต่าของ
การปกครองในแต่ละราชวงศ์พร้อมทั้งศึกษาบทบาทของอุลามาอฺในแต่ละราชวงศ์
ดังกล่าว การประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันและ
เสริมสร้างสังคมสันติสุข
1102438 ภาษาอาหรับสาหรับการศึกษาอิสลาม
2(1-2-3)
Arabic Language for Islamic Education
ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความและสรุปย่อจากการอ่าน ศึกษาวิเคราะห์
บทความ เอกสารภาษาอาหรับเกี่ยวกับการสอน หลักสูตร นวัตกรรมอิสลามศึกษา
และฝึกการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
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1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
2(1-2-3)
Philosophy of Islamic Education
ศึกษาความเป็นมา ความสาคัญของปรัชญาในอิสลาม ด้านการศึกษา
การเมือง สังคมและจริยศาสตร์ตามแนวคิดของปราชญ์มุสลิม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอิสลาม การเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพ และความเป็นครู
อิสลามศึกษา การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา
1102323

การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2(1-2-3)
Islamic Education in Southern Provinces
ศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการ ระบบการเรียนการสอน และการจัดการศึกษา
หลักสูตร นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ และแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในภาคใต้และ
ประเทศไทย

1102216 อิสลามกับการสร้างสันติสุข
3(2-2-5)
Islam and Building a Peaceful Society
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของสันติสุข ปัจจัยและ
กระบวนการสร้างสันติสุข การสร้างความสันติสุขในอิสลาม ศึกษากรณีตัวอย่างของ
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการสร้างสันติสุขในประวัติศาสตร์อิสลาม วิเคราะห์
สาเหตุและปัจจัยที่ทาลายความสันติสุข ศึกษาคิดค้นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน สังคมและประเทศชาติ ฝึกปฏิบัติออกแบบและจัด
กิจกรรมหรือประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสันติสุข และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
2
(1-2-3)
Islam and Science
ศึกษาความสาคัญและความสัมพันธ์ของอิสลามกับวิทยาศาสตร์ แนวคิด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ การพินิจพิเคราะห์ระบบจักรวาล
ธรรมชาติและตัวมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในอิสลาม ศึกษาค้นคว้า
ชีวประวัติ บทบาท คุณลักษณะใฝุรู้ ใฝุเรียน ความมีเหตุผล และผลงานของ
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นักวิทยาศาสตร์มุสลิม ที่มีอิทธิพลต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
การจัดการความรู้ การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์กับหลักคาสอนอิสลามและ
การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา
1102440 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
2(1-2-3)
Islamization of Education
อภิปรายเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของอิสลามานุวัตรด้านพื้นฐาน
การศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการวิจัย ในเชิงปรัชญาและการ
ประยุกต์ใช้ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามานุวัตรทางการศึกษาของ
นักวิชาการมุสลิม การจัดการความรู้ด้านอิสลามานุวัตรทางการศึกษาอิสลาม
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม
Research Methodology in Islamic Education

3(2-2-5)

ศึกษาความหมาย ประเภท กระบวนการ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
อิสลามทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน การจัดการความรู้ด้านการวิจัยในการสอน
อิสลามศึกษา ฝึกออกแบบและปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย ฝึกปฏิบัติการทาวิจัย
และการเขียนรายงานการวิจัย
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Seminar in Teaching in Islamic Education
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และรูปแบบของการสัมมนาทางการสอน
อิสลามศึกษา ศึกษาค้นคว้าวิทยาการ แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางด้านการสอน
อิสลามศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การคิดอย่างเป็น
ระบบและการทางานเป็นทีม การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน ฝึกนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกเขียนและ
ปฏิบัติการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา และเขียนรายงานการ
ดาเนินการ การจัดการความรู้ด้านอิสลามศึกษา เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิด
ที่จะนาไปสู่การวิจัยทางการสอนอิสลามศึกษา
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เลือก ไม่น้อยกว่า
17 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา น(ท
-ป-อ)
1102327 ตัจญฺวีด
3(2-2-5)
Tajwid
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของวิชาตัจญฺวีด ศึกษาหลัก
กฎเกณฑ์ในการอ่านอัลกุรอาน ฝึกทักษะการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องและมีความ
คล่องในการออกเสียงตัวอักษร คา ประโยคและอายัต ให้เหมือนเจ้าของภาษาและ
รักษาสาเนียงให้คงเดิม
1102442 ภาษาอาหรับ
3(2-2-5)
Arabic Language
1. หลักไวยกรณ์
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของภาษาอาหรับ หลักไวยกรณ์และ
อักขระวิธี ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาอาหรับกับสาระการเรียนรู้อื่นในหลักสูตร
อิสลามศึกษา คาประเภทต่างๆ และลักษณะของคา คานาม คากริยา อัลมับนีย์
และอัลมุอฺร็อบ อาลามาตุลเอียะอฺรอบ ประเภทของคากริยา คากริยาทั้งหก คา
นามมัรฟูอฺ ซึ่งประกอบด้วยอัลฟะอฺอีล นาเอ็บอัลฟะอฺอีล อัลมุบตะดะอฺและอัล
คอบัร อันนะวาซิค ซึ่งประกอบด้วย กานา วา อะเคาะวาตุฮา คากริยามุกอรอบะฮฺ
กริยารอยาอฺ อินนา วา คะเคาะวาตุฮา ซ็อนนา วาอะเคาะวาตุฮา คานามอัลมันศู
บาตร อัลมุนาดาประเภทต่างๆ และอัลอัฏฟฺประเภทต่างๆ
2. อักขระวิธี
ศึกษาคานามแท้ คากริยาแท้ คานามเพิ่มและรูปต่างๆ และรูปต่างๆของคา
แท้และคาเพิ่ม อัลอัสมาอฺอัลมุซตักกอด ซึ่งประกอบด้วยอิสมุลฟาอีล อิสมุลมัฟอูล
อัศศิฟาตุลมุซับบะฮะฮฺ อิสมุอัล -ตัฟฎีล อิสมุอัลมะกาน อิสมุอัลซะมาน และอิสมุอัล
อาละฮฺ อัลฮัมซะฮฺอัลวัศลฺ ฮัมซะฮฺกฏอฺ
1102328 อารยธรรมอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Civilization
ศึกษา วิเคราะห์ อารยธรรมอิสลาม ประวัติความเป็นมา การบูรณาการ
อารยธรรมในสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อโลก
อารยธรรม
อิสลามในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและอารยธรรมอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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และกลุ่มประเทศอาเซียน
การดาเนินชีวิต

เห็นคุณค่าและนาไปการประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และ

1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม
2(1-2-3)
Philosophers and Muslim Thinkers
ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ประวัติ แนวคิด ความเชื่อของนักคิดและปราชญ์
มุสลิมด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เช่น อิหม่ามอัชอารีย์ อัล-ฆอ
ซาลี อิบนุค็อลดูน มุฮัมหมัดอับดุฮญะลาลุดดีน มุหัมมัดอิกบาล
เป็นต้น เห็นคุณค่า
และนาไปการประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน
2(1-2-3)
Muslim in Contemporary World
ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ บทบาทของของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน การจัดการความรู้ด้านสาเหตุของความตกต่าของโลกมุสลิม
แนวโน้มและแนวทางในการฟื้นฟู การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ
2(1-2-3)
Comparative Religion
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายเปรียบเทียบ ปรัชญา ความเชื่อ
แนวคิดด้านการจัดการศึกษา แนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพของบุคคล
ที่นับถือศาสนาต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย เน้นการเปรียบเทียบด้าน
การจัดการศึกษาอิสลามศึกษากับการจัดการศึกษาของศาสนาอื่น
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน
2(1-2-3)
Islamic Education in ASEAN
ศึกษาและจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบ รูปแบบการจัดการศึกษาอิสลาม
ศึกษา ทุกระดับในกลุ่มประเทศอาเซียน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม
การพัฒนา แนวทางการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการอิสลามศึกษากับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
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1102217 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
2
(1-2-3)
Islamic Administration and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการบริหารและการจัดการใน
อิสลาม การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสารในองค์กร
การทางานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอิสลามศึกษา
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาองค์กร การประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการดาเนินชีวิต
1102218 ภาวะผู้นาในอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Leadership
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและบทบาทของผู้นาในทัศนะต่างๆ และใน
หลักอิสลาม การสร้างภาวะผู้นาตามหลักอิสลาม การใช้ภาวะผู้นาที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักอิสลามเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการดาเนินงาน ปัจจัยและแนวทางที่นาไปสู่ความสาเร็จของผู้นา
การเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม
2(1-2-3)
Islam and Culture
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมกับศาสนา แนวคิด อัล-หะดีษเกี่ยวกับวัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการสร้างวัฒนธรรมตามหลักอิสลาม
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Family Law
ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายอิสลาม กฎหมายไทย
เกี่ยวกับการหมั้น การแต่งงาน สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส การสิ้นสุดของการสมรส
การเลี้ยงบุตร และการปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา เห็นคุณค่า
และฝึกปฏิบัติในการใช้กฎหมายอิสลาม ฝึกออกแบบและจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวอิสลาม
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1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
3(2-2-5)
Islamic Economics
ศึกษาความหมาย ที่มา พื้นฐานและโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์
อิสลาม ปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจ แนวทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม
กรรมสิทธิ์ระบบดอกเบี้ยระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมใน
อิสลาม ฝึกออกแบบและจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Supervision on Learning Management for Islamic Education
ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิค กระบวนการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา การจัดทาโครงการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลามศึกษา
Quality Assurance in Islamic Education

2(1-2-3)

ศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษาด้าน
อิสลามศึกษา การประเมินผลระดับชาติด้านอิสลามศึกษา การจัดทาข้อมูลและ
สารสนเทศสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาสถานภาพและการพัฒนา
คุณภาพขององค์กร การตรวจสอบ การควบคุมและการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การตรวจสอบตนเองและการประเมินตนเอง การนาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3(2-2-5)

Computer Assisted Instruction
ศึกษาวิธีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา ความหมาย ประโยชน์ของ กระบวนการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน การฝึกปฏิบัติในการสร้าง
โปรแกรมหรือนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน
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1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
2(1-2-3)
Da’wah Education
ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ความสาคัญของการดะอฺวะฮฺ แบบอย่าง
กระบวนการดะ
อฺวะฮฺของท่านนบี (ซ.ล.) บทบัญญัติของอิสลามในการดะอฺวะฮฺ
การเตรียมการและการฝึกดะ
อฺวะฮฺอย่างมีหิกมะฮฺ การประยุกต์ใช้หลักการดะ อฺวะฮฺ
ในการพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1102345 การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Learning Management Design in Islamic Education
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมสมัย รูปแบบการเรียนรู้อิสลามศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร
อิสลามศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทักษะ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้สาหรับการสอน
อิสลามศึกษา การผลิตสื่อและใช้สื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผล การจัดทา
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดการ
เรียนรู้และรายงานผลการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
1102334

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3(2-2-5)
Skills and Techniques of Learning Management in Islamic
Education
ศึกษา วิเคราะห์ จัดการความรู้ด้านทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของ
ของท่านนบี (ซ.ล.)ซอฮาบะฮฺ และของนักวิชาการต่างๆ ในปัจจุบัน
การฝึก
ประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษา
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เลือกจากวิชาการสอนวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1102333
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนอิสลามศึกษา
2
(1-2-3)
Information Technology for Instruction on Islamic Education
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ ต่อการพัฒนาการเรียนรู้อิสลามศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาอิสลาม การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา การออกแบบและฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
การสร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัญหา แนวโน้มการใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
1102335

วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
2(1-2-3)
Methodology of Teaching Critical and Creative
Thinking Skills in Islam
ศึกษาพื้นฐานของทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ในอิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อและการวัดประเมินผลที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม

1102336

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Integrated Learning Management in Islamic Education
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ความหมาย ความสาคัญ ประเภท รูปแบบ กระบวนการ ข้อจากัดของการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการฝึกปฏิบัติออกแบบและจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาแบบบูรณา
การและการรายงานผลการจัดการเรียนรู้

1102345 สื่อนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Media, Innovation and Learning Environment in Islamic Education
ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมทาง
การศึกษาอิสลาม ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศแหล่ง
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เรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ การฝึกพัฒนา การออกแบบ การทดลองและการรายงาน
ผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อิสลามศึกษา
1102446

การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 2
(1-2-3)
Curriculum Development of Islamic Education
ศึกษา วิเคราะห์ ปรัชญาอิสลาม แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับสถานศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรท้องถิ่น และ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรออนไลน์ ปัญหาและแนวโน้มใน
การพัฒนา หลักสูตรและการสอน จริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

3.2 ชื่อ – สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขา
เลขประจาตัว
ประชาชน
ค.ม. (การสอนอิสลาม
1. นายอับดุลฮาลีม
ศึกษา)
อาแด

ภาระการสอน
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา
2556 2557 2558 2559 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

อาจารย์

3-9501-00571-60-0 B.A. (Islamic Studies)

Universiti Syarif
Hidayatullah Indonisia

2.นายฮูซีน
อับดุลรามัน
อาจารย์
39498-00033-55-2

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B.A. (Sharia and
Islamic Studies)

Mu’tah University,
Jordan

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. นายอิบบรอเฮง
ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)
อาลฮูเซน
อาจารย์
3-9501-00164-59-1 B.A. (Islamic Studies Islamic University of
in Usulluddin)
Madinah, Saudi Arabia
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัว
ประชาชน
4. ดร. มูหามัดสุใหมี
เฮงยามา
อาจารย์
3-9410-00208-62-8

ภาระการสอน
คุณวุฒ/ิ สาขา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

2556 2557 2558 2559 2560
Ph.D. (Islamic revealed International Islamic
Knowledge)
University, Malaysia
M.A. (Islamic revealed
Knowledge)

International Islamic
University, Malaysia

B.A. (Jurisprudence
and its Foundation

Al al-Bayt University,
Jordan

5. ดร. ยามีละห์ โต๊ะแม Ph.D.(Islam Civilization) Science University
Malaysia, Malaysia
อาจารย์

39501-00116-34-1

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา

ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒ/ิ สาขา
เลขประจาตัว
ประชาชน
Ph.D. (Education)
1. ดร.ซัมซู สาอุ
อาจารย์
3-960400092-83-9

วท.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคการศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

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

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

International Islamic
University Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล
) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

2.ดร.มูหัมมัดตอลาล Ph.D. (Islamic Studies)
แกมะ
M.A. (Islamic Studies)
อาจารย์
3-9602-00024-78-3
B.A.(H) Political
Science

3. นางอุไรรัตน์
ยามาเร็ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3-810500210- 57-5
4. ดร. ศิริชัย นามบุรี
อาจารย์
3-610400305-93-2

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

5. ดร.บุญสิทธิ์
ไชยชนะ
อาจารย์
3-930300233-23-6

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์)
วท.ม.(การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต) ธนบุรี
ว.ท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์วิ) ทยาลัยครูอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัว
ประชาชน
6. นางดุษฎี
มัชฌิมาภิโร
รองศาสตราจารย์
3-9533-00082-01-6
7. ดร.สันติ บุญภิรมย์
รองศาสตราจารย์
3-9402-00066-07-9

8.นายสมศักดิ์
ด่านเดชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3-9503-00054-70-6
9. นายสิทธิชัย
แพงทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3-4599-00177-47-0

คุณวุฒ/ิ สาขา

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/
ภาคการศึกษา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษา)
บางเขน
บร.ด.(การบริหารการศึก)ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 12

12

12

12

12

12

12

12

12

กศ.ม.
(การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา

ค.บ.(ภาษาไทย)

วิทยาลัยครูยะลา

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

Central Luzon state
University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

วิทยาลัยครูยะลา

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

10. ดร.เนาวรัตน์
ตรีไพบูลย์
ศศ.ม. บ( รรณารักษศาสตร์
)
อาจารย์
3-9506-00012-73-1
ศศ.บ. (อังกฤษ)

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษ)
11. นายกอเดช
อ้าสะกะละ
ค.บ. (จิตวิทยาและการ
อาจารย์
แนะแนว)
3-9103-00193-97-8

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
เลขประจาตัว
ประชาชน
12. นางฟารีดา
สามะอาลี
อาจารย์พนักงาน
3-9501-00543-57-6
13. นางสาวอุชุพร
บถพิบูลย์
อาจารย์สัญญาจ้าง
3-9499-00070-65-4

คุณวุฒ/ิ สาขา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กศ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14. ดร.รุ้งลาวัณย์
ค.ด. (การวิจัยและ
จันทรัตนา
พัฒนาการศึกษา)
อาจารย์
ศษ.ม. (วัดผลและวิจัย)
3-9599-00008-54-1
กศ.บ. (การวัดผล
การศึกษา)
15. นางสาวปราณี
ศษ.ม. (การวัดผลและ
หลาเบ็ญสะ
วิจัยการศึกษา)
อาจารย์
ศษ.บ.(ครุศาสตร
3-9304-00048-99-6 อิสลาม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค
การศึกษา)
2556

2557

2558

2559

2560

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

1

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ดร.อิบราฮิม
ณรงค์รักษาเขต

Ph.D.

Curriculum and
Instruction

University of Malaya,
Malaysia

M.Ed.

Islamic Education

International Islamic
University Malaysia

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2

รอง
ศาสตราจารย์

ดลมนรรจน์ บากา

อ.ม.

ศาสนาเปรียบเทียบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง

Ph.D.

Education

International Islamic
University Malaysia

ป.โท

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ป.ตรี

อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr.SyedMuhamadD
awilah Bin Syed
Abdullah

Ph.D.

Islamic studies

University of Edinburgh,
United Kingdom

Dr.Zailan BintiMoris

Ph.D.

Islamic studies

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

4

Associate
Professor

5

Associate
Professor

6

Associate
Professor

Dr.Zulkifley
Hamid

Ph.D.

Linguistics

National University of
Malaysia, Malaysia

7

Lecturer

Dr.NikMohdRahi
miNikYusof

Ph.D.

Philosophy

National University of
Malaysia, Malaysia

8

Lecturer

Dr.NoorShakirahBin
ti Mat Akhir

Ph.D.

Islamic Studies

University of Leeds, United
Kingdom
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ที่

9

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

อาจารย์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน/มหาวิทยาลัย

ดร.มูหามัดรูยาณี
บากา

Ph.D.

M.A.
B.A.
10

สาขาวิชา

นายมูฮาหมัด

M.A.

ลุตฟี อุมา

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

Bachelor Arabic Language and
Degree Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
International Isiamic
University Malaysia
Yala Islamic University
Thailand

Al Azhar University
Cairo Egypt

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

11

12

13

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

นายอุสมาน แม

นายสุกรีนูร
จงรักศักดิ์

นายยุสรีย์ กอดิรีย์

ศศ.ม.

อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัฃสงขลานครินทร์

B.A.

Sharia’h

Islamic University of
Madinah Saudi Arabia

ศศ.ม.

มหาวิทยาลัฃสงขลานครินทร์

B.A

อิสลามศึกษา
(ประวัติศาสตร์และอารย
ธรรมอิสลาม)
Usuluddin

ศศ.ม.
B.A.

การบริหารการศึกษา
Arabic Language

Islamic University of
Madinah Saudi Arabia
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Yarmouk University
Jordan
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษา มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่งแบ่งเป็น
2 ขั้นตอน ได้แก่
1) การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เป็นการเตรียมเพื่อปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการสังเกตการ
สอน การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใช้ใน
ชั้นเรียน และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การ
จัดทา บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานของครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบกาณ์ตรงในเรื่องการประกอบ
วิชาชีพครู ในสถานศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพื่อเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา
4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ชั้นปีที่ 4
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการ ชั้นปีที่ 5
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน แบ่งเป็น 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาตลอดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี 4
2) ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก แบ่งเป็น 2
รายวิชาโดยปฏิบัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษารายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้นปีที่ 5
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
5

.1 คาอธิบายเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาการสอนอิสลามศึกษาหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556 จะต้องได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการทางานวิจัย โดยมุ่งเน้นการทาวิจัยใน
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ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนและผู้สอน สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ใน
การสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป โดยนักศึกษาทาวิจัยคนละ 1 เรื่อง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1

. มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและทาวิจัยในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้
2. มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ(ประสบการณ์
วิชาชีพครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)
3.มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการทาวิจัยในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนา
ผู้เรียน
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่5
5.4 จานวนหน่วยกิต
ไม่มี
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาได้เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาชีพครู ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน อาจารย์นิเทศคณะครุศาสตร์ให้คาแนะนาช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศคณะครุศาสตร์ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การประเมินผล
1. มีทักษะการใช้ภาษามลายู
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
1. การสอบวัดผล
กลางและภาษาอาหรับ
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 2
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
รายวิชา
กิจกรรม
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2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติม
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
1. จัดรายวิชาในหมวดวิชา
สารสนเทศ
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1
รายวิชา
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยการอบรมเพิ่มเติมชั้นปีละ 1
กิจกรรม
3. มีจิตอาสาและมีจิตสานึก
มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่ม
สาธารณะ
ทา
กิจกรรมอาสาพัฒนาและ
ช่วยเหลือสังคมในลักษณะของ
การบริการวิชาการด้านการ
สอนอิสลามศึกษาตามช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
4. มีความเป็นผู้นาทางวิชาชีพครู การเรียนการสอนตามหลักสูตร
และจัดกิจกรรมเสริมความเป็น
ครูที่นักเรียนใช้ภาษามลายูถิ่น
เป็นภาษาแม่และภาษาอาหรับ
ซึ่งเป็นภาษาที่จะเข้าถึงแก่น
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
5. เป็นผู้มีทักษะในการ
จากการฝึกปฏิบัติตลอด
ปฏิบัติงานด้านการสอนอิสลาม หลักสูตร
ศึกษา
6. เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการ 1.ส่งเสริมการมีจริยธรรมและ
ประกอบวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นไป
ตามข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพ
ทางการศึกษาโดยจัดบูรณาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพและสอดแทรกในทุก

กลยุทธ์การประเมินผล

1. การสอบวัดผล
2. การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

นาเสนอกิจกรรมที่ได้
ดาเนินการมาในรูปของ
เอกสารรายงาน การจัด
นิทรรศการโดยให้
คณะกรรมการในหลักสูตรเป็น
ผู้ประเมิน
การประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม

การสอบวัดผล

การประเมินผลการปฏิบัติการ
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รายวิชา
2.ติดตามดูแล ความประพฤติ
และการปฏิบัติทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนให้เป็น
ลักษณะที่เป็นมุสลิมที่ดี เป็น
แบบอย่างที่ดี และจัดให้มีการ
ให้รางวัลแก่นักศึกษาที่มีความ
ประพฤติดี เป็นแบบอย่าง
7. ด้านบุคลิกภาพ

8.ด้านภาวะผู้นาและความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

มีการสอดแทรกเรื่องการแต่ง
การประเมินผลการปฏิบัติการ
กายการเข้าสังคมเทคนิคการ
เจรจาสื่อสารการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีตามหลักคาสอนของ
ศาสนาอิสลามและการวางตัวใน
การทางานฐานะครูสอนอิสลาม
ศึกษาในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา
1. กาหนดให้มีรายวิชาซึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติการ
นักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่ม
ในการทารายงานตลอดจน
กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงานเพื่อเป็น
การฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มีกิจกรรมที่มอบหมายให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม
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เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
3. มีกติกาที่จะสร้างวินัยใน
ตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลา
เข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนเสริมความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) การปฏิบัติตนตามกรอบ
1) กาหนดให้วัฒนธรรมองค์กร
ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษามี
และสังคม
ระเบียบวินัย โดยเน้นการ เข้า
2) การแสดงออกถึงการมีวินัย ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน
ในการเรียน ตรงต่อเวลา
การแต่งกายที่เป็นไปตาม
ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทนและสู้ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
งาน
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
3) การแสดงออกถึงการเคารพ ต่อตนเอง สถาบัน และสังคม
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ เคารพสิทธิและรับฟังความ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
คิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สุจริต
4) การแสดงออกถึงการมีจิต
2) วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
อาสาและมีจิตสานึกสาธารณะ (Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
5) รักและภูมิใจในท้องถิ่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
สถาบัน มีจิตสานึกในการ
สังคมและวิชาการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3) การเรียนรู้โดยการ

กลยุทธ์การประเมิน
1) วัดและประเมินผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(Dialectics)
2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ การมีจิตอาสา
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ผลการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2.1.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้
2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้และการประยุกต์ความรู้
3) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สาคัญในเนื้อหาของหมวด
วิชาศึกษาเอกทั้งบังคับและ
เลือกในรายวิชาที่เลือกเรียน

กลยุทธ์การสอน
ปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ
(Interactive action learning)
4) การใช้กรณีศึกษา
5) มีการจัดกิจกรรมสาหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการมีจิตอาสา
และมีจิตสานึกสาธารณะ

กลยุทธ์การสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
บูรณาการความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ตามหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลายทั้งการบรรยาย
ร่วมกับการอภิปราย การ
ค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
นาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) สามารถใช้ทักษะการคิด
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
อย่างมีวิจารณญาณ คิด
ทักษะการคิดและการแก้ไข
วิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผลโดยใช้ ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ
หลักฐานอ้างอิง และคิดเชิง
กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้
บูรณาการ ในชีวิตประจาวันได้ วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น

กลยุทธ์การประเมิน

กลยุทธ์การประเมิน
ประเมินด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุม
การประเมินด้านความรู้ดังนี้
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
4) ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมิน
1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
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ผลการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมได้

กลยุทธ์การสอน
การอภิปรายกลุ่ม การทา
กรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดทาโครงการ และการใช้เกมส์
เป็นต้น

กลยุทธ์การประเมิน
ปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม
การประชุมปรึกษาปัญหา และ
การสัมมนา

2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเรียน 1) การประเมินความสามารถใน
ได้ ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิก การสอนดังนี้
การทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน
กลุ่ม
1)
กลยุทธ์การสอนที่เน้น และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และสร้างสรรค์
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง ต่อ กับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
2) การประเมินผู้เรียนในการ
ผู้อื่น และต่อสังคม
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม
แสดงบทบาทของการเป็นผู้นา
3) แสดงออกถึงการมี
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
และผู้ตาม ในสถานการณ์การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
สอนที่มีการทางานเป็นทีม เพื่อ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
วัฒนธรรม
ส่งเสริมการแสดง
3) ประเมินผลจากการจัด
บทบาทของการเป็นผู้นาและ ผู้ กิจกรรมและการเข้าร่วม
ตาม
กิจกรรมของนักศึกษา
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพห
วัฒนธรรม
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2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมิน
1) การแสดงออกถึง
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ 1) การประเมินผลงานตาม
ความสามารถในการใช้ภาษา สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง
ใช้แบบสังเกต และแบบประเภท
2) การแสดงออกถึง
การพูด การฟัง และการเขียน ทักษะการพูด การเขียน
ความสามารถในการ
ในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียน 2) การทดสอบทักษะการฟังจาก
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี และผู้สอนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
ได้อย่าง
2) การจัดประสบการณ์การ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เหมาะสม
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
3) การทดสอบการวิเคราะห์
3) การแสดงออกถึง
เลือกและใช้เทคโนโลยี
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การทา
ความสามารถในการวิเคราะห์ สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่
รายงานกรณี และการวิเคราะห์
ตัวเลข แปลผลและนาเสนอ
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และ 3) การจัดประสบการณ์การ
การศึกษาอิสระ
ใช้เป็นพื้นฐานการแก้ปัญหา
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
และการตัดสินใจใน
ความสามารถในการเลือก
ชีวิตประจาวัน
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
4) แสดงออกถึงการมีทักษะ
นาเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง
การสืบค้นข้อมูลเพื่อ
และเนื้อหาที่นาเสนอ
การแสวงหาความรู้
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1) ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่
กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ
คือ คุรุสภา
2) พัฒนาตนเองตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียง3) ดารงตนใน
สังคมพหุวัฒนธรรมและร่วม

กลยุทธ์การสอน
1) กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
วัฒนธรรมองค์กรตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติได้ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนว

กลยุทธ์การประเมิน
1) มีการประเมินระหว่างเรียน
ควบคู่ไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
อาจารย์ และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ได้แก่
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม แบบประเมิน
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ผลการเรียนรู้
สร้างสังคมปรองดองเพื่อ
การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
4) จัดการปัญหาและปฏิบัติ
ตนตามหลักคาสอนของ
ศาสนาอิสลาม กรอบ
ระเบียบ ข้อบังคับของ
สถาบันและสังคม เป็น
แบบอย่างที่ดี ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ครูสอนอิสลามศึกษา

กลยุทธ์การสอน
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
การสอนทุกรายวิชา เน้นเรื่อง
ศรัทธาต่อวิชาชีพ ตั้งใจถ่ายทอด
วิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้และทา
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3) กาหนดให้มีวัฒนธรรมอิสลามใน
องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบ วินัยโดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สถาบัน และ
สังคม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีจิตอาสา และมี
จิตสานึกสาธารณะ
4) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action
learning)
และการใช้กรณีศึกษา (Case study)
5) การเข้าร่วมกิจกรรมสาหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม

กลยุทธ์การประเมิน
ตนเอง
2) ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นครูและ
กิจกรรมสาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา
3) ตรวจผลงานการเรียนรู้โดย
ใช้การปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ การใช้กรณีศึกษา

กลยุทธ์การสอน
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ
ตามเนื้อหาสาระ ได้แก่ การ
บรรยาย การท่องจา การ
อภิปราย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ การสัมมนา การ
ใช้กระบวนการกลุ่ม การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน

กลยุทธ์การประเมิน
1) การทดสอบย่อย
2) ทดสอบกลางภาคการศึกษา
ปลายภาคศึกษา
3) ประเมินจากการท่องจา
รายงานการศึกษาค้นคว้า การ
อภิปราย การทบทวน การฝึก
ปฏิบัติการ การสัมมนา

2.2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีและการปฏิบัติ ในราย
วิชาชีพครูและวิชาเอกอย่าง
กว้างขวางอย่างเป็นระบบ
2. การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
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ผลการเรียนรู้
ภายในวิชาชีพครู วิชาชีพครูกับ
วิชาเอก ตามมาตรฐานที่ คุรุ
สภากาหนด
3. เข้าใจถึงความก้าวหน้าของ
ความรู้ในวิชาเอกและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
4. การแสดงออกถึง
ความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ การประยุกต์ความรู้ที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
1) หลักการ แนวคิดและ
ปรัชญาอิสลาม
2) พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กและวัยรุ่น
3) หลักการอ่าน การท่องจา
และการอรรถาธิบายหลักคา
สอนจากอัล-กุรอานและ
หลักการสอนอัล-กุรอาน
4) หลักการอ่าน การท่องจา
และการอรรถาธิบายหลักคา
สอนจากอัล-หะดีษและหลักการ
สอนอัล-หะดีษ
5) อัล-อะกีดะ (หลักศรัทธา )
หลักฐานการอ้างอิงคาสอน
อิสลามและหลักการสอนอัลอะกีดะ
6) อัล—ฟิก (ศาสนบัญญัติ)
และหลักการสอนอัล-ฟิก
7) อัต-ตารีค (ศาสนประวัติ
อิสลาม)และหลักการสอนอัตตารีค
8) อัล-อัคลาก (จริยธรรม) และ
หลักการสอนอัล-อัคลาก
9) หลักการอ่าน การใช้ภาษา

กลยุทธ์การสอน
ในแหล่งเรียนรู้ การบรรยาย
พิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ ด้านอิสลาม
ศึกษา
2) การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชน
ในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาในชุมชนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การเรียนรู้ผ่านกระบวน
การวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล การทาโครงงานการถาม
ตอบปัญหาทางวิชาการใน
ห้องเรียน

กลยุทธ์การประเมิน
การใช้กระบวนการกลุ่ม การ
แลก เปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดู
งานในแหล่งเรียนรู้ การ
บรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน
4) ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือจากสื่อมวลชน
ในรูปแบบ ต่าง ๆ การเรียนรู้
จากภูมิปัญญาในชุมชนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้การ
ประเมินหลากหลายรูปแบบ
เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ทั้ง การใช้แฟูมสะสมงาน การ
ประเมินการปฏิบัติ การสังเกต
พฤติกรรม การประเมินโดยกลุ่ม
เพื่อน
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ผลการเรียนรู้
อาหรับสาหรับการเรียนรู้ การ
สื่อและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
คาสอนในศาสนาอิสลาม
10) หลักการอ่าน การใช้ภาษา
มลายูสาหรับการเรียนรู้ การสื่อ
และการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคา
สอนในศาสนาอิสลาม

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมิน

กลยุทธ์การสอน
1) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่า
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ ต่าง
ๆ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
คิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาใน
สถานการณ์จาลอง กิจกรรม
การแก้ปัญหากิจกรรมการ
วิเคราะห์จากการมองต่างมุม
2) การเรียนรู้ผ่านกระบวน
การวิจัย เช่น การศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
การใช้สื่อเทคโนโลยี การทา
โครงงานและการทาวิจัยในชั้น
เรียน
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
การฝึกทักษะ การ สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน การสังเกต
การสอน การสัมภาษณ์หรือ
พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์การ
สอนในชั้นเรียน

กลยุทธ์การประเมิน
1) ประเมินจากผลงานการ
อภิปรายกลุ่ม การคิดวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จาลอง กิจกรรมการแก้ปัญหา
กิจกรรมการวิเคราะห์จากการ
มอง ต่างมุม
2) ประเมินความสามารถทาง
ปัญญาทั้งการคิดที่เป็น
นามธรรมและการแสดงออกที่
เป็นรูปธรรม เช่น จาก
กระบวนการทางานของ
นักศึกษา กระบวนการคิด
การสื่อ ความคิด ความเข้าใจ
ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน
3) วัดและประเมินจากผลการ
ทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
การนาเสนอผลงานการวิจัย

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า ในการนาความรู้
ด้านวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) แสดงออกถึงความสามารถ
ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
วิจัยต่อยอดความรู้ การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนด้านการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
3) ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า จัดการ
ความรู้ และนาความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์สาขาอิสลามศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน
4) วิจัยต่อยอดความรู้ด้าน
อิสลามศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
5) มีความเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติงานด้านการสอนอิสลาม
ศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
4) การทาวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ ( Research-based
learning)
5)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์

กลยุทธ์การประเมิน

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1) แสดงออกถึงการมีความ
สัมพันธ์ที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน
และชุมชน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ผู้ร่วมงานผู้ปกครอง และชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
3) มีความไวในการรับรู้
ความรู้สึกของผู้เรียนอิสลาม
ศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง
และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อย่างมีความ
รับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
อิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การสอน
1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อ
การเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์
และความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้
และฝึกปฏิบัติจริง
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ
(Participative learning
through action)
5) การจัดโอกาสให้เป็นผู้นา
แบบมีส่วนร่วม (Shared
leadership) ในการนาเสนอ
งานวิชาการ
6) จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีการคิด การให้

กลยุทธ์การประเมิน
1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
2)สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่างๆ
3) วัดและประเมินจากผลงาน
- การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับ
ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม
- การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการลงปฏิบัติในพื้นที่
ในสถานศึกษา
- การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบมี
ส่วนร่วมปฏิบัติการ
- ผลงานจากการเรียนแบบ
ร่วมมือ
4) วัดและประเมินจากผลงาน
กลุ่มและการเป็นผู้นาในการ
อภิปรายซักถาม
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ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
ความเห็นและการรับฟัง
ความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(Reflective thinking)
7) กาหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
อิสลามศึกษาตลอดหลักสูตร

กลยุทธ์การประเมิน

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
1) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร
ที่เป็นตัวเลข ภาษาพูด ภาษา
เขียน เพื่อเข้าใจปัญหา การ
จัดการความรู้ และพัฒนา
ผู้เรียน
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้
และงานที่รับผิดชอบ
3) มีความไวในการวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด ข้อมูล
ข่าวสารจากผู้เรียนด้านอิสลาม
ศึกษา
4) สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจ
ในการเลือกใช้ และนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสาหรับผู้เรียน
อิสลามศึกษาได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียน
มีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทั้งระดับบุคคล
และกลุ่มคน โดยได้สืบค้น
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ด้านอิสลามศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ ทั้งสถานการณ์จริง
สถานการณ์จาลองและนาเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลายสถาน
การณ์

กลยุทธ์การประเมิน
1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการสังเกต
ประเมินทักษะการพูดการเขียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3) วัดและประเมินจากผลงาน
การสืบค้นและการนาเสนอ
รายงานประเด็นสาคัญ ด้าน
อิสลามศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.2.6 ด้านทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) แสดงออกซึ่งความสามารถ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
ในการบูรณาการความรู้ด้าน
สอนแบบบูรณาการที่เน้นการ
วิชาชีพครูไปใช้ในการ
ปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
จัดการเรียนรู้ ด้านอิสลามศึกษา ห้องเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ศักยภาพ
ตรง เช่น การศึกษากรณี
2) แสดงออกซึ่งความสามารถ ตัวอย่างจากห้องเรียน
ในการออกแบบการจัดการ
การสังเกต การสอนแบบต่าง ๆ
เรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ที่หลากหลาย การวัดผล
การสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับผู้มี
ประเมินผลและทาวิจัยในชั้น
ประสบการณ์ การทาแผนการ
เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา สอน การผลิตสื่อประกอบการ
ผู้เรียนด้านอิสลามศึกษาอย่าง สอนอิสลามศึกษา การทดลอง
บูรณาการ
สอน การทาวิจัยในชั้นเรียน
3) มีความเชี่ยวชาญในการ
การประเมินผู้เรียนและการจัด
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาที่มี แหล่งประสบการณ์การเรียนรู้
ความหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่ ให้กับผู้เรียน
เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่ 3) การเรียนรู้จากต้นแบบ เช่น
เป็นทางการได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้สอน เพื่อน ครูประจาชั้น ครู
4) มีความเชี่ยวชาญในการ
ผู้ช่วย พี่เลี้ยง หรือครู
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้าน ต้นแบบ
การสอนอิสลามศึกษาสาหรับ
ผู้เรียนที่มี ความ สามารถพิเศษ
ความสามารถปานกลางและที่มี
ความต้องการพิเศษ

กลยุทธ์การประเมิน
1) ตรวจผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียน สื่อการสอนด้านการสอน
อิสลามศึกษาที่สอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัย
อย่างเป็นองค์รวมและสามารถ
บูรณการไปสู่ศาสตร์อื่น ๆ ได้
สอดรับกับพัฒนาการตามวัย
2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาการสอน จาก
การสะท้อนความคิดใน
ห้องเรียน และจากการสังเกต
การสอนระหว่างทดลองสอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เปรียบเทียบแผนการสอน สื่อ
การเรียนที่ทาส่งกับการปฏิบัติ
จริงในห้องเรียน
3) ประมวลพฤติกรรมการสอน
และทักษะการสอนของ
นักศึกษา จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น จากนักเรียน ครูประจาชั้น
ครูพี่เลี้ยง เพื่อน ผู้บริหาร
โรงเรียน
4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียนการ
สอนเต็มเวลา
5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาชีพครูและ
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 5 ข้อ

รายวิชา1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 5 ข้อ

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาการเรียนรู้
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
2100105การพัฒนาทักษะการพูดและ
การอ่านภาษาอังกฤษ
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2. ด้านความรู้
จานวน 3 ข้อ

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา
จานวน 2 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จานวน 3 ข้อ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ต่อ)

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
5

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
1

ข้อ
2

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
จานวน 3 ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
1
2
3



















































































































































1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 5 ข้อ

รายวิชา

2100112วิทยาการแห่งความสุข
2100113สุนทรียวิจักขณ์
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2150101 สังคมภิวัตน์
2150102 การจัดการทางสังคม
2150103ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
4100101คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4100102วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4100103เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา
จานวน 2 ข้อ

2. ด้านความรู้
จานวน 3 ข้อ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ
ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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3.2 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาเอกการสอนอิสลามศึกษา ปรากฏ
ดังนี้

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

กลุ่มวิชาชีพครู
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู
1100102 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับ
ครู
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสาหรับครู
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1101101 ความเป็นครู
1102304 การจัดการเรียนรู้
1102202 การพัฒนาหลักสูตร
1103101 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
1100101 ภาษาไทยและเทคโนโลยีสาหรับครู
1100102 ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสาหรับ
ครู
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1105202 จิตวิทยาสาหรับครู
1104201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1102305 การบริหารจัดการในห้องเรียน
1104302 การวิจัยทางการศึกษา
1101101 ความเป็นครู
1102203 การนิเทศการสอน
1100103 มนุษย์สัมพันธ์สาหรับครู
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4


นันทนาการเบื้องต้นสาหรับครู

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

การสอนเพศศึกษา
ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี

สารองขั้นความรู้เบือ้ งต้น
1109303 ผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารี

สามัญขั้นความรู้เบือ้ งต้น
ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

















































































































































































































































1109101
1102101
1100104
1109202
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

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



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

กลุ่มวิชาเอก (ต่อ)
1102326 ฟิกฮฺเบื้องต้น
1102437 ฟิกฮฺ1
1102322 ฮาลาลศึกษา
1102212 จริยธรรมและบุคลิกภาพมุสลิม
1102213 ชีวประวัติบรรดาศาสดา
1102214 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
1102315 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
1102438 ภาษาอาหรับสาหรับการศึกษาอิสลาม
1102439 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม
1102323 การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
1102216 อิสลามกับการสร้างสันติสุข
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

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
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

กลุ่มวิชาเอก (ต่อ)
1102325 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
1102440 อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
1102441 วิธีวิทยาการวิจัยในอิสลาม
1102326 สัมมนาทางการสอนอิสลามศึกษา
1102327 ตัจญ์วีด
1102442 ภาษาอาหรับ
1102328 อารยธรรมอิสลาม
1102329 ปราชญ์และนักคิดมุสลิม
1102330 มุสลิมในโลกปัจจุบัน
1102331 ศาสนาเปรียบเทียบ
1102443 การศึกษาอิสลามในอาเซียน
1102217 การบริหารและการจัดการในอิสลาม
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
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ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3

ข้อ
4

ข้อ
1

ข้อ
2

ข้อ
3
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

ายวิชา

กลุ่มวิชาเอก (ต่อ)
1102218 ภาวะผู้นาในอิสลาม
1102332 อิสลามและวัฒนธรรม
1102444 กฎหมายครอบครัวอิสลาม
1102445 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
1102446 การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
1102447 การประกันคุณภาพการศึกษาอิสลาม
ศึกษา
1102448 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในอิสลาม
1102449 ดะอฺวะฮฺศึกษา
กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก
1102345 การออกแบบการจัดเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
ความรับผิดชอบหลัก



2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ต่อ)

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 4 ข้อ

รายวิชา

กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก (ต่อ)
1102334 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา
1102334 วิชาทักษะสาหรับการสอนอิสลาม
ศึกษา
1102346 หลักสูตรสาหรับการสอนอิสลามศึกษา
1102346 สื่อ นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
เรียนรู้อสิ ลามศึกษา
1102446 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
1102333 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน
อิสลามศึกษา
1102335 วิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
1102336 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
อิสลามศึกษา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จานวน 5 ข้อ

2. ด้านความรู้
จานวน 4 ข้อ

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบจานวน 4
ข้อ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวน 4 ข้อ

6. ด้านทักษะด้าน
การจัดการเรียนรู้
จานวน 4ข้อ

ข้อ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ได้สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับภาควิชา ดาเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษา และตรวจสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1.1 กาหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชามีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน
และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะเริ่มการสอน และจัดทา มคอ. 3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
2.1.1.2 จัดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน แต่ละรายวิชา เพื่อให้มี
การดาเนินการตาม มคอ.3 ที่กาหนด
2.1.1.3 การประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาดาเนินการโดยจัดให้มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา มี
การประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.1.4 กาหนดให้นักศึกษาดาเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา
2.1.1.
รายวิชา (มคอ.5)

5 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทารายงานผลการดาเนินการของ

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดาเนินการตามการทวนสอบในระดับภาควิชา
และเพิ่มเติมในส่วนที่จัดให้มีการประชุมศึกษา วิเคราะห์ การรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยนักศึกษา แล้วกาหนดแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การประเมินความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิตเอง
2.2.2 การประเมินความเห็น คือ ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
2.2.3 การตรวจสอบจากสถานประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการ
ตรวจสอบโดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาที่เหมาะสม ปีที่ 1 และปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.4 การประเมินบัณฑิตที่ศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น ๆ โดยการส่งแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้าน ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้า
ศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ประกอบอาชีพ ในเรื่องของความพร้อมในด้าน
ความรู้จากสาขาวิชาที่ได้เรียนโดยกาหนดไว้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
ดาเนินการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารย์ใหม่ โดยการให้มีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะภาควิชา หลักสูตรและสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมจัดการความรู้ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และส่ง
อาจารย์เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล หลักสูตรและการสอนด้านอิสลามศึกษา
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2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การใช้ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ
และภาษามลายู เพื่อการสืบค้นความรู้ทางศาสนาอิสลาม และการวัดผลและประเมินผลให้ทันสมัย
โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ
2.2.1 จัดให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ ด้านการสอนอิสลามศึกษาและคุณธรรมจริยธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ได้ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการสอน
อิสลามศึกษา ทาการวิจัยและตาราประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
2.2.5 จัดให้อาจารย์จัดทาโครงการวิจัย บริการวิชาการในสาขาการสอนอิสลามศึกษา
2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่คณะมหาวิทยาลัย และองค์กร
ต่างๆที่จัดขึ้น

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษานี้มุ่งผลิตนักวิชาการและและผู้
ประกอบวิชาชีพด้านการสอนอิสลามศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่มีความสามารถ
ระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการคาสอนทางศาสนาอิสลามกับศาสตร์สากล
ภูมิปัญญาไทย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีแนวทางในการประกันคุณภาพ ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
เปูาหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
ใฝุรู้ มีแนวทางการเรียนที่ส้ราง
ทั้งความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
หลักสูตรทาหน้าที่รับผิดชอบ
หลักสูตร กากับดูแลและให้
คาแนะนาแก่อาจารย์ผู้สอนให้
ดาเนินงานเป็นไปตามที่กาหนด

1.หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานที่กาหนดโดย
หน่วยงานวิชาชีพ มีความ
ทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่าเสมอ
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เปูาหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

3.ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4.มีการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

ไว้ในหลักสูตร โดยมุ่งหวังผลให้
เกิดความสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย 3 ท่าน
ดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
และอยู่ในการกากับดูแลและให้
คาชี้แนะของหัวหน้าภาควิชา
คณะกรรมการประจาคณะ รอง
คณบดี คณบดี รองอธิการบดี
ที่รับผิดชอบ และอธิการบดี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ จัดให้มีการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรทุกระยะเวลา 5
ปี อย่างต่อเนื่อง 3.การ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอนจะต้องวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนโดยจัดทา
เป็น รายละเอียดรายวิชา (มคอ.
3) และแผนการจัดการเรียนรู้
โดยต้องส่งให้ประธานหลักสูตร
หัวหน้าภาคและคณบดีหรือรอง

2.จานวนวิชาเรียนที่มี
ภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี
แนวทางให้นักศึกษาค้นคว้า
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3.จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
การพัฒนา อบรม
4.จานวนบุคลากร ผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู้
5.ประเมินโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุกๆ 2 ปี
6.ประเมินโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 2
ปี
7.การประเมินหลักสูตร จัดให้มี
การประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
ตลอดจนด้านผลลัพธ์ จัดให้มี
การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล และการประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ
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เปูาหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

คณบดีตามที่คณบดีมอบหมาย
ตรวจให้ความเห็นชอบก่อน
ดาเนินการสอน และเมื่อสิ้น
ภาคเรียนให้ผู้สอนจัดทา
รายงานผลการดาเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) ส่งให้ผู้บริหาร
ดังกล่าวรับทราบภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กาหนด และร่วมมือกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และ
คณะทางานในการติดตาม และ
รวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
4.จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
มีแนวทางการเรียนหรือ
กิจกรรมประจาวิชาให้นักศึกษา
ได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
ตนเอง
5.จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และ/หรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุ
รู้
6.กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท
และ/หรือ เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์หลายปี มีจานวน
คณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล และการประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตเป็นระยะๆ
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7.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นาในทางวิชาการและ/
หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพหรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
8.ส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรให้ไปดูงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ
9.ประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
10.จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา อาจารย์ งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
11.ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินราย จะดาเนินการการ
จัดทาแผนงานโครงการในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น โครงการจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา โครงการ
พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ทั้งนี้โครงการต่างๆ ที่
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ดาเนินการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะครุศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา และแผนพัฒนาหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูลได้ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการสอน การพัฒนา
หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา และศาสตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วน
ระดับหลักสูตรและคณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีหนังสือ ตาราเฉพาะทางสาหรับนักศึกษาไว้อีกทางหนึ่ง
ด้วย นอกจากนี้คณะครุศาสตร์มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
2.2.1 สถานที่
สถานที่ใช้อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนแต่ละห้องเรียนประกอบด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้
ลาดับ

รายการและ
ลักษณะเฉพาะ

จานวนที่มีอยู่แล้ว

จานวนที่มีอยู่
แล้ว

1

ห้องเรียน

1 ห้อง

-

2

ห้องหลักสูตร

1 ห้อง

-

3

ห้องค้นคว้า

1 ห้อง

-

4

ห้องสอบวิทยานิพนธ์

1 ห้อง

-

หมายเหตุ

2.2.2 อุปกรณ์การสอน
14.2.1 อุปกรณ์การเรียนการสอนของสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ลาดับ
1

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

จานวนที่มีอยู่
แล้ว
2 เครื่อง
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ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนที่มีอยู่
แล้ว

2

เครื่องพิมพ์ (printer)

1 เครื่อง

3

เครื่องฉายข้ามศีรษะ

1 เครื่อง

4

โปรเจกเตอร์

1 เครื่อง

5

เครื่องขยายเสียงประจาห้อง

1 เครื่อง

6

โต๊ะเก้าอี้เรียน

30 ชุด

7

ตู้เก็บเอกสาร

3 ตู้

14.2.2 อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะครุศาสตร์
ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนที่มีอยู่แล้ว

1

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

3 เครื่อง

2

เครื่องพิมพ์ (printer)

1 เครื่อง

3

โปรเจกเตอร์

2 เครื่อง

4

เครื่อง copy printer

1 เครื่อง

5

เครื่องถ่ายเอกสาร

2 เครื่อง

6

เครื่องขยายเสียงประจาห้อง

1

7

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

2

8

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

1

9

กล้องบันทึกภาพ DVD

1
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ลาดับ

รายการและลักษณะเฉพาะ

จานวนที่มีอยู่แล้ว

10

กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์

1

11

เครื่องเล่นวีดิทัศน์

1

12

เครื่องเล่น DVD

1

13

โทรทัศน์สี

1

2.2.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะ
ให้บริการสืบค้นสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก
WEBSITEhttp://www.yru.ac.th
2.2.3.1 เอกสารและตารา
1) หนังสือ
1

.1) ภาษาไทย

จานวน 96

,953 เล่ม

1.2) ภาษาอังกฤษ จานวน 5

,657 เล่ม

1.3) รายงานการวิจัย จานวน 1

,458 เล่ม

2) วารสารและนิตยสารทางวิชาการ
2.1) ภาษาไทย จานวน

70 เล่ม

2.2) ภาษาอังกฤษ จานวน

3 เล่ม

3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์
3.1) ภาษาไทย จานวน
3.2) ภาษาอังกฤษ จานวน

13 ฉบับ
2 ฉบับ
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2.2.3.2 สื่อผสม (Multimedia)
1) วีดิทัศน์ จานวน

4,200 ชื่อเรื่อง

2) ซีดี จานวน 1

40 ชื่อเรื่อง

2.2.4 ฐานข้อมูลสาเร็จรูป
ฐานข้อมูลสาเร็จรูปเพื่อการค้นคว้ามีจานวน 5 ฐานข้อมูลและฐานข้อมูล
Online 10 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1)

E-book
2) E-Journal
3) E-Learning
4) E-Thesis
5) E-Newspaper
6) Net Libery
7) IEE Explore
8) Q Proquest
9) Protal
10) Lexis Nexis
11) HW Wilson
12) ISI Web of Science
13) Springer Link
14) DCMS
15) PDF Dissertation Full Text
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ
และตาราที่เกี่ยวข้องด้านการสอนอิสลามศึกษา เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอนด้านการสอนอิสลามศึกษา ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการจัดเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น และ
ประสานงานกับสานักวิทยบริการหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยอื่น หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนและขอใช้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือตารา งานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 จัดให้มีบุคลากร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ดาเนินจัดหาเอกสาร
ตารา หนังสือเข้าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและระดับคณะ พร้อมทั้งอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ ทั้งนี้ให้ทาหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของหนังสือ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ
2.4.2 จัดทาแบบสอบถามอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพื่อประเมินความพอเพียง และ
ความต้องการใช้หนังสือ ตารา สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2.4.3 คณะกรรมการประจาหลักสูตรนาผลการประเมินมาประชุมวิเคราะห์ และกาหนด
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขสาหรับการดาเนินงานแต่ละภาคเรียน
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อ และ
ช่องทางการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน และการเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีสื่อ
อุปกรณ์พร้อมใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการเรียนการ
สอน การทากิจกรรมใน
ห้องเรียน

1. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับความพร้อม ของ
สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพื่อให้ ห้องการเรียนรู้เพื่อให้

2. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการให้บริการด้าน
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เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้า ทรัพยากรการเรียนรู้ การฝึก
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติ
3. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ
ทั้งหนังสือตารา และสื่อดิจิตัล
เพื่อการเรียนรู้ การศึกษา
ค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

3. สารวจความพร้อมของตารา
สื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ที่มี
ให้บริการและสถิติการใช้งาน

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทุกประการเมื่ออัตรากาลังไม่เพียงพอ โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ขึ้นไปในสาขาการสอนอิสลามศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตรและผูส้ อนทุกคน จะต้องมีการประชุมร่วมกันในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง
ที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยจะอานวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจาเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีความรู้ ความสามารถใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้านสถิติและข้อมูล รวมทั้งมีความรู้ด้านอิสลามศึกษา
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
หลักสูตรต้องจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรและธรรมชาติของการเรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งรายละเอียดในการดาเนินงานตามตาแหน่งหน้าที่ เพื่อสามารถดาเนินงาน
จัดบริการทางวิชาการและธุรการให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งบุคลากรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดให้บริการทางวิชาการด้านการสอนอิสลามศึกษา
การนิเทศการสอนอิสลามศึกษาแก่สังคมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัด
อบรม การศึกษาดูงานในสถานศึกษาจริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ในการดาเนินงาน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา สาหรับการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาประจากลุ่มให้เป็นไปตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สาหรับความต้องการบุคลากรทางการศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษานั้น ยังมีความ
ต้องการครูการสอนอิสลามศึกษาอยู่เป็นจานวนมาก คณะครุศาสตร์โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
จัดการสารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขา
วิชา การสอนอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ประกอบการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนามาใช้ในการวางแผนรับนักศึกษา

95

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์ประเมิน ดังนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 ต้องมีผล
ดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6 - 12) ที่มี
ผลดาเนินการบรรลเปูาหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้ร่วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้ร่วมในแต่ละปี ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5 6

(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

X

X

X

X

X

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
1 2 3 4 5 6

ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง

X

X

X

X

X

(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี

X

X

X

X

X

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนของหลักสูตร กาหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3) ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์การประเมินการสอน และรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา
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1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการณ์
สอนของอาจารย์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ เพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
2.2
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอกการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยยะลา
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 ดาเนินการปรับปรุง
4.3.1 ทบทวนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา
4.3.2 ดาเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ. 2) เพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน
5 ปี
(1) ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา
(มคอ.7)
(

2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึ
อย่างต่
กษาอเนื่อง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (5 ปี)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

