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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (หลักสูตร 5 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี    

                               วิทยาลัยอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร   

           ภาษาไทย:     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา    

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Education Program in Teaching Islamic Studies 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

 ภาษาไทย         ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 

                      ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 

 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies) 

                          B.Ed. (Teaching Islamic Studies) 

3. วิชาเอก   การสอนอิสลามศึกษา 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 174 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาชีพ หลักสูตร 5 ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 
ใชภาษาไทยเปนหลักและภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของแตละ

รายวิชา สวนภาษาอาหรับเนนการเรียนการสอนในกลุมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
5.3 การรับนักศึกษา   

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดี 
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  
เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

☑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลาม
หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

☑ สภาวิทยาเขตปตตานีเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบันในการประชุมครั้งท่ี 15(1/2560)เม่ือ
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

☑ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 387(7/2560) เม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2560 

☑ คุรุสภาเห็นชอบวันท่ี .................................  

☑ เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ใน
ปการศึกษา  2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   

1) ผูประกอบวิชาชีพครูในสถานการศึกษา  วิทยากรอิสลามศึกษาและทํางานดานวิจัยทางการศึกษา 

2) บุคลากรหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน นักวิชาการ เจาหนาท่ีบุคคล ท่ีปรึกษา หรือ เจาพนักงานใน

องคกรการศึกษาและสังคม  
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9. ช่ือ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกลุ / 

 เลขบัตรประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 

 

ปท่ีจบ 

 

1.นายอิบรอฮีม ณรงครักษาเขต 

    3959900484360 

รองศาสตราจารย - Ph.D. (Education) University of 

Malaya, Malaysia. 

- M.Ed (Islamic Education ) Interna-

tional  Islamic University  Malay-

sia, Malaysia. 

-Advance Diploma(Education), In-

ternational Islamic University Ma-

laysia, Malaysia 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครยูะลา 

2004 

 

1995 

 

 

1992 

 

 

2532 

2. นายอะหมัด ยีสุ่นทรง 

    3949900121003 

ผูชวยศาสตราจารย - ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

- ศษ.ม(ศึกษาศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- ศศ.บ.(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

2547 

 

2533 

 

2522 

3.นายนิฟาริด  ระเดนอาหมัด 

    3959900113469 

 

 

 

 

4. นายสราวุธ สายทอง 

    3820200081753 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

อาจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน

วิทยาศาสตร ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

-Diploma (Education), Okayama 

University, Japan 

-วท.บ(ศึกษาศาสตร-ฟสิกส)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- Ph.D. in Education (Curricula & 

Teaching Methods), International 

University of Africa, Sudan 

- M.A. (Teaching Arabic to        

Non-Arabic Speakers), Khartoum        

International for Arabic Language, 

Sudan  

- B.A. (Education - Arabic Language)  

International University of Africa, 

Sudan 

2528 

 

 

1989 

 

2521 

2013 

 

 

2009 

 

 

 

2006 
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ชื่อ-สกลุ / 

 เลขบัตรประชาชน 
ตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 

 

ปท่ีจบ 

 

5.นายเกตุ อัสมมิานะ 

   1639800054033 

 

อาจารย -Ph.D. (Arabic Language), Aligarh 

Muslim University, India 

- M.A. (Arabic Language), Aligarh 

Muslim University, India 

-ศศ.บ (ภาษาอาหรับ), วิทยาลัย            

อิสลามยะลา 

2013 

 

2009 

 

2550 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   

      10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19 และอาคาร 58) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 10.2 อาคารวิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมุงเนนทรัพยากรมนุษยเปน

ศูนยกลางหลักของการพัฒนาอยางมีสวนรวม เพ่ือการพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุข การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมีขีดความสามารถในการใชชีวิตใน

สภาพสังคมท่ีมีการแขงขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคอนขางสูงในปจจุบัน การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

จึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากนี้การเขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย สงผลโดยตรงตอการจัดการศึกษาไทยเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษาใหมีศักยภาพท่ีสามารถ

เขาสูการแขงขันท้ังในระดับอาเซียนและระดับสากลตอไป  

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

 การรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมและความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาทักษะใหม ๆ ซ่ึงจําเปน

สําหรับการเรียนรูและดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ทําใหมีความเคลื่อนไหวท้ังในระดับบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน

และรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดมีการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตรและ

ศึกษาศาสตร โดยกําหนดมาตรฐานบัณฑิตและเกณฑรับรองท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้

ลักษณะทางสังคมท้ังในและตางประเทศ ในชวงเวลาท่ีผานมาเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรมใหมๆทางการ 

ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหสังคมมุสลิมตองมีการปรับตัวและพัฒนาทักษะชีวิต ในสังคมรวมสมัยอยางมี

ดุลยภาพ จึงมีการทบทวนรางหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาเพ่ือใหมีเอกภาพ มีความยืดหยุนและสามารถปรับใช

ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาไดมากข้ึน 
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 จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึง

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดย

การสํารวจความตองการของผูมีสวนไดเสียและผูใชบัณฑิต เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการดานการ

สอนอิสลามศึกษา เปนผูนําในการสรางสรรคการเรียนรูแนวใหมท่ีชวยใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูของตนบน

ฐานการปฏิบัติจริง สรางคุณลักษณะความเปนครูผูสรางประชาชาติ (Mualim Rabbani) และเปนนักวิชาการศึกษา

ตามแนวทางของวะสะฏียะฮ ท่ีพรอมดวยคุณธรรมและการรับใชชุมชนแลว ยังมีคุณลักษณะพึงประสงคตามเกณฑ

มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดและปลูกฝงความเปนอัตลักษณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอันจะทําให

บัณฑิตครูและบุคลากรการศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตาม

ขอกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดเม่ือ

สําเร็จการศึกษา 

  11.3 การประเมินหลักสูตรและขอมูลจากผูใชบัณฑิต 

ความตองการของผูใชบัณฑิตตอหลักสูตรจากเวที“การสะทอนกลับจากผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร วิทยาลัย

อิสลามศึกษา 24 ธันวาคม 2558 ประกอบกับการประเมินหลักสูตรของสาขาการสอนอิสลามศึกษากอนการพัฒนา

หลักสูตร ปการศึกษา 2558” ระบุวาหลักสูตรตองพัฒนาบัณฑิตเรื่องการมีมารยาท การมีวินัย และใหเกียรติตอ

ผูอ่ืน อีกท้ังบัณฑิตตองกลาแสดงออก กลาตัดสินใจ ท้ังตองมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษและ

ภาษาอาหรับโดยพ้ืนฐาน ทักษะในการสื่อสาร การประสานงานและทักษะการเขาหาผูคน นอกจากนี้หลักสูตรตอง

ใหมีการดําเนินการปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือใหบัณฑิตสามารถประยุกตเอาความรูไดร่ําเรียนมาสูการถายทอดใหนักเรียนในสถานฝก

ประสบการณวิชาชีพครูและสามารถตอยอดการปฏิบัติการสอนภายหลังจากสําเร็จการศึกษาได  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแลวสรุปวาควรพัฒนาหลักสูตรท่ีใหผล

การเรียนรูแกนิสิตนักศึกษาประจําสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาท่ีมีความชัดเจนและเหมาะสมกับความตองการท่ี

จําเปนของผูใชบัณฑิตและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงแหงยุคสมัย ใหบัณฑิตมีศักยภาพทางดานภาษาตาง 

ประเทศ มีทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะกับศตวรรษท่ี 21 และในการปรับปรุงหลักสูตรตองมีการใชภาษาตางประเทศ

ในการจัดการเรียนการสอนใหมีความเขมขนมากยิ่งข้ึน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 11.2 และขอ 11.3 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกดังท่ีไดกลาวมาแลว จึงสงผลสะทอนใหวิทยาลัยอิสลามศึกษาตอง

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและศิษยเกา(จากการประเมินหลักสูตรเม่ือ

วันท่ี 24 ธันวาคม 2558)โดยผานการพิจารณาของผูรับผิดชอบซ่ึงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามบริบทของสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางการสอนอิสลามศึกษาซ่ึงตองมี

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmvPVmtDQAhUGgI8KHYvnCy0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg&sig2=KdEoipZmG35z0gq6pbBVyA
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfmvPVmtDQAhUGgI8KHYvnCy0QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg&sig2=KdEoipZmG35z0gq6pbBVyA
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ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางข้ัน

พ้ืนฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษาและบริบทของชุมชนทองถ่ิน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

  มหาวิทยาสงขลานครินทร มีพันธกิจมุงเนนสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา หลักสูตรนี้จึงนับเปนกลไก

สําคัญในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสรางองคความรูในศาสตรตางๆ ท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะศาสตรท่ีบูรณาการอิสลามศึกษาและความรูความสามารถ ในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง 

สามารถมีชีวิตอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนเปนประชาคมท่ีมีคานิยมใฝสันติของประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ. 5 ป) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จึงเปนการ

ตอบสนองภาระหนาท่ีการผลิตบุคลากรดานการสอนอิสลามศึกษา สงเสริมและพัฒนาวิทยาการดานการสอน

อิสลามแกสังคม สนองความตองการของสังคมและสนองตอบกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทย ตลอดจนสถานการณการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

จํานวน 33 รายวิชา ไดแก 

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 12 รายวิชา คือ 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 

417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ  

417-102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  

425-101 มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม 

426-101 สิ่งแวดลอมกับสังคม 

426-104 มนุษยและสิ่งแวดลอม  

426-105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  

427-103 มนุษยกับสังคม 

427-104 อนาคตศึกษา 

428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต 

437-101 ปรัชญาชีวิต 

438-101 ศาสนาวิถี 

2) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 รายวิชา คือ 

261-201 ทักษะการคิด 
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264-102 ทักษะชีวิต 

282-201 ชีวิตและสุขภาพ 

299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 

3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 รายวิชา คือ 

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 2 รายวิชา คือ 

914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย 

914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

5) คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

993-101 สุขภาวะกายและจิต 

6) คณะวิทยาการสื่อสาร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ 

7) คณะรัฐศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ 

196-101 ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง 

8) วิทยาลัยอิสลามศึกษา จํานวน 7 รายวิชา คือ 

761-100 โลกทัศนอิสลาม  

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ  

761-104 กิจกรรมประกอบหลกัสูตร 

761-105 วิถีชีวิตมุสลิม 

761-200  สีเราะฮศึกษา  

761-300  วะสะฏียะฮในอิสลาม 

763- 100 การเปนผูประกอบการเบื้องตน 

9) กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปตตานี จํานวน 2 รายวิชา คือ 

117-111 โลกทัศนอาเซียน 

117-112 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

           ไมมี 

13.3 การบริหารจัดการ 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คนทําหนาท่ีบริหารหลักสูตรให

เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผน ดําเนินการและประเมินผลให

สอดคลองกับการกําหนดของคุรุสภาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
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3) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําและประสานงานรายวิชาเพ่ือดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม

รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และการดําเนินการภาคสนาม มคอ.4 และรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาตามแบบ มคอ.5 และรายงานผลการดําเนินการภาคสนาม มคอ.6 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

4) นําผลการประเมินและการดําเนินการเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของ

สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือครบรอบ 5 ปตามกําหนดเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใหมีความรู ความสามารถเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานศึกษา ชุมชน

และสังคมในวิชาชีพครูอิสลามศึกษาโดยมีทักษะในการจัดการและสามารถบูรณาการการเรียนรูอิสลามศึกษาใหเกิด

การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณความเปนครูและบุคลากรอิสลามศึกษา มี

ความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีวิจารณญาณในการแกไขปญหา ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม 

1.2 ความสําคัญ 

1) ตอบสนองความตองการของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม ในดานการพัฒนาองคความรูและความ

เชี่ยวชาญดานการสอนอิสลามศึกษา 

2) เปนแหลงผลิตบุคลากรดานการสอนอิสลามศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานการ

เรียนรูและการเขาใจเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

3) ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยสามารถ

นําเสนอแนวทางการแกปญหาการจัดการศึกษาตามหลักคําสอนของอิสลาม 

4) เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานการสอนอิสลามศึกษาใหเพียงพอตอความตองการของโรงเรียนท่ีมีการสอน

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

1.3 วัตถุประสงค  

   เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

   1)  มีความรู ความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดการเรียนสอนอิสลามศึกษา สามารถเรียนรู

ศาสตรใหมๆไดดวยตนเอง สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริง ตลอดจนมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  2) มีความเปนผูนําทางการศึกษาอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน รูจักการทํางาน

เปนทีม มีเจตคติท่ีดีและเห็นคุณคาตอวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูและปฏิบัติตนเปน

แบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน 

  3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ ประยุกตใชองคความรูและแกปญหา

อยางสรางสรรค และสามารถประสานระหวางเจตคติท่ีแตกตางในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและมีจิตสํานึกในการทํางานเพ่ือสังคมอยางตอเนื่อง 

5) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการจัดการ พัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ

และมีความสุข 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ  

มาตรฐานของ สกอ. พลวัตร

ขององคความรู และตาม

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผูรับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารยประจําหลักสูตร 

3. ติดตามความกาวหนาขององคความรูใน

วิชาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคมตอผู

ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 

4. รายวิชาในหลักสูตรท่ี

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของวิชาชีพ 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนน active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียน   การสอนท่ีเนน active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน

ในรายวิชาตางๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ท่ีเนน active learning 

 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียน  การสอนท่ีเนน active 

learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  

การเรียนการสอนท่ีเนน     

active learning 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การเรียนการสอนท่ีเนน     

active learning 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

3. สงเสริมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียน  การสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนจาก 

best practice การเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

และการประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการของ

ผูเรียนในแผนการจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน      

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู

ดวยตนเอง 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียน    การสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง 

5. จํานวนรายวิชาท่ีกําหนด

กิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 

6. จํานวนรายวิชาท่ีใชการ

ประเมินผลท่ีเนนพัฒนาการ

ของผูเรียน 

7. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล AUN-QA 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยเก่ียวกับวิธีการวัด

และประเมินผล 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห

ขอสอบในทุกรายวิชา 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมินแต

ละรายวิชา 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด

และประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

4. ผลการวิเคราะหขอสอบ 

5. เกณฑการวัดและประเมินผล 

6. จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑท่ี

กําหนด 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

7. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ระบบการวัดและประเมินผล 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรู

เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรียนรูทุกดาน 

1.พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู 

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ  

2.ติดตามประเมินทักษะอาจารยในการ

จัดการเรียนรู และการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูในแตละดาน 

 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ

เรียนรูตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละ

ดาน 

4. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

การจัดการเรียนรูของอาจารย 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแต

ละมาตรฐานผลการเรียนรู 

            

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
จัดการศึกษาระบบทวิภาค ขอกําหนดตางๆ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาข้ันปริญญาตรี  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

วิชาภาคทฤษฎี  เรียน วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 08.00-16.30 
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วิชาภาคปฏิบัติ  เรียน วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 08.00-16.30 

ภาคตน  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 

ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

                  ภาคฤดูรอน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

2) หรือผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือ 

3)  ผานการคัดเลือกตามเกณฑการคัดเลือกภายใตโครงการนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี โครงการสงเสริมเด็ก

ดีมีคุณธรรม โครงการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานกีฬาและโครงการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนา

อิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาตางประเทศคอนขางนอยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา

อาหรับจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและการทดสอบภาษาอาหรับของคณะวิทยาลัยอิสลาม

ศึกษา 

2) การปรับตัวดานการเรียนและการใชชีวิตในระบบมหาวิทยาลัย 

3) ดานเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัวคอนขางยากจน ไมมีคาลงทะเบียนและคาใชจายระหวางเรียนโดยตอง

กูเงิน  กยศ. 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

1) จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแกนักศึกษาแรกเขา 

 2)  นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยอิสลามศึกษา  

  3)  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาและการใชชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย 

  4) แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปรับตัวในการใชชีวิตใน 

มหาวิทยาลัย 

5) แนะนําแหลงทุนตามความเหมาะสมใหกับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป   

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2  60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 3   60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 4    60 60 60 

ชั้นปท่ี 5     60 60 

รวม 60 120 180 240 300 300 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - - -    60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) 

รายละเอียด-รายรับ 

ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาหนวยกิตระดับปริญญาตรี 1,920,000 4,080,000 6,240,000 8,400,000 8,640,000 

รวมรายรับ 1,920,000 4,080,000 6,240,000 8,400,000 8,640,000 

งปม.รายจาย           

หมวดเงิน           

ก. งบดําเนินการ           

1. คาใชจายบุคลากร 1,665,180 1,748,439 1,835,861 1,927,654 2,024,037 

2. คาใชจายดําเนินการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

3.ทุนการศึกษา           

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย           

รวม (ก) 1,965,180 2,048,439 2,135,861 2,227,654 2,324,037 

ข. งบลงทุน                                    

คาครุภัณฑ      

รวม (ข)      

จํานวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา  32,753  17,070  11,866  9,282  7,747 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 

⬜ แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

⬜ แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

⬜ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

⬜ แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

⬜ อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา  

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

      2.9   การจัดการเรียนการสอน 

            - หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนท่ีเนน   active learning รอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมด 

             - ใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนรอยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาใน

หลักสูตร 

             - สอดแทรก Work Integrated Learning รอยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร 

     3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร จํานวน           174  หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา      9  หนวยกิต  

  2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

  3) กลุมสังคมศาสตร  ไมนอยกวา      6  หนวยกิต 

  4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       9  หนวยกิต 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 138  หนวยกิต 

  1) กลุมวิชาชีพครู  จํานวนไมนอยกวา   52  หนวยกิต 

                       1.1 วิชาบังคับ                                            46               หนวยกิต 

                       1.2 วิชาเลือก                                                 6               หนวยกิต 

  2) กลุมวิชาเอก        86   หนวยกิต  

   2.1 กลุมวิชาแกน                 15  หนวยกิต  

     2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ            67  หนวยกิต 
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              2.3 กลุมวิชาเอกเลือก  จํานวนไมนอยกวา     4 หนวยกิต 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี  จํานวนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

3.1.3  รายวิชา 

  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน               30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาไมนอยกวา จํานวน       9 หนวยกิต 

     ภาษาไทย  บังคับ จํานวน       3 หนวยกิต 

411-101  ภาษากับความคิดและการสื่อสาร     3(3-0-6) 

   Language, Thought and Communication  

                              ภาษาอังกฤษ บังคับ จํานวน          6 หนวยกิต 

  417-101  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

      English Listening-Speaking 

  417-102    การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

      English Reading and Writing 

                                    เลือกตามความสนใจของนักศึกษาจํานวน         0-4    หนวยกิต 

                    417-191   พัฒนาการอาน                 2(2-0-4) 

      Reading Development 

  417-193   บันเทิงศึกษาอังกฤษ                           2(2-0-4) 

       English Edutainment 

                    413-111  ภาษามลายู 1                     3(2-2-5) 

    Malay I 

 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร      จํานวนไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

   บังคับ                  1 หนวยกิต    

281-102   กีฬา       1(0-2-1) 

Sport 

     - วิชาเลือก เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1    จํานวน           3        หนวยกิต 

264-102  ทักษะชีวิต              3(3-0-6) 

   Life Skills 

282-201  ชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 

   Life and Health  

425-101  มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม    3(2-2-5) 

Man and Civilization 
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437-101  ปรัชญาชีวิต      3(3-0-6) 

   Philosophy of Life 

993-101  สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 

  Healthy Body and Mind 

เลือกรายวิชาในกลุมท่ี 2 จํานวนไมนอยกวา           2        หนวยกิต 

  261-201  ทักษะการคิด      2(1-2-3) 

    Thinking Skills 

438-101  ศาสนวิถี       2(2-0-4) 

   Religious Paths 

914-101  วัฒนธรรมและศิลปะไทย     3(3-0-6) 

    Thai Culture and Arts 

914-102  สุนทรียภาพในงานศิลปะ     3(3-0-6) 

   Aesthetics in Artistic Works 

 

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร   จํานวนไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

     วิชาบังคับ                                                        1        หนวยกิต  

761-104  กิจกรรมประกอบหลักสูตร0

1              1(0-0-3) 

  Co-Curricular Activities 

   เลือกจากรายวิชาตอไปนี้                                3        หนวยกิต  

 117-112  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต              3(2-2-5) 

   Wisdom of Living 

196-101 ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง             3(3-0-6) 

   Political Life and Citizenship 

299-101  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต               3(2-2-5) 

  Life Style Enhancement 

427-103  มนุษยกับสังคม               3(3-0-6) 

  Man and Society 

428-101  วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต               3(3-0-6)  

   Ways of Southern Border Community Life  

 

                                                 
1 ใหลงทะเบียนเรียนในชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
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เลือกจากรายวิชาตอไปนี้                                 2       หนวยกิต  

117-111  โลกทัศนอาเซียน               2(2-0-4) 

ASEAN Perspective  

426-104  มนุษยและสิ่งแวดลอม              2(2-0-4)  

Man and Environment   

426-105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน    2(2-0-4) 

Social Geography of ASEAN 

427-104  อนาคตศึกษา      3(3-0-6) 

  Future Study 

870-101   ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ   3(3-0-6) 

    Media Literacy and Utilization of Information 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน   9 หนวยกิต 

     วิชาบังคับ                                      3 หนวยกิต 

  748-101   เทคโนโลยีสารสนเทศ               3(2-2-5) 

   Information Technology 

        เลือกเรียนดานคณิตศาสตรและสถิติวิชาใดวิชาหนึ่ง        3 หนวยกิต 

     276-101  โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม                              3(2-2-5) 

                       Polls and Surveys of the New Generation 

     746-101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                      3(3-0-6) 

                   Mathematics in Daily Life 

    เลือกเรียนดานวิทยาศาสตรวิชาใดวิชาหนึ่ง                          3         หนวยกิต 

     299-103  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม                                 3(3-0-6) 

                          Science , Technology  and  Society  

     724-101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                                 3(3-0-6) 

                   Science in Daily Life 

     724-103  วิทยาศาสตรกับสังคม                                  3(3-0-6) 

                   Science and Society 

และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในวิทยาลัยอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี

คณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตปตตานีพิจารณาแลววาเทียบเทารายวิชาบูรณาการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย สามารถนํามาเทียบเทาแทนวิชาบังคับในหลักสูตรนี้ได 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         จํานวนไมนอยกวา 138  หนวยกิต 

 1) กลุมวิชาชีพครู  จํานวน                52  หนวยกิต 

   1.1) กลุมวิชาบังคับ  จํานวน     46  หนวยกิต  

  762-101 ความเปนครู                                                          3(2-2-5) 

                                    Teachership 

                     762-102 ปรัชญาการศึกษา                                                    2(2-0-4) 

                                   Educational Philosophy 

  762-201   จิตวิทยาสําหรับครู                                                   3(2-2-5) 

                                    Psychology for Teachers 

                     762-202         ภาษาและวัฒนธรรม                                                 3(2-2-5) 

                                    Language and Culture 

                     762-301   การพัฒนาหลักสูตร                                                  3(2-2-5) 

                                    Curriculum Development 

                     762-302   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 

                                    Education Innovation and Information Technology 

  762-335   คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ   2(2-0-4) 

                                   Morality and Ethics 

                     762-401   การวัดและประเมินผลการเรียนรู                        3(2-2-5) 

                                   Learning Measurement and Evaluation 

                     762-402   การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน                        3(2-2-5) 

                                    Learning Management and Classroom Management 

  762-403   การประกันคุณภาพการศึกษา    2(1-2-3) 

                                   Education Quality Assurance 

                     762-404   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                                       3(2-2-5) 

                                   Research for Learning Improvement 

                  762-405   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1   2(1-2-3) 

                                  Teaching Professional Experience I 

                     762-406    การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2   2(1-2-3) 

                                 Teaching Professional Experience II    

                     762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                      6(0-36-0) 

                                 School Internship I 
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                     762-502    การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                  6(0-36-0) 

                                 School Internship II 

               1.2) กลุมวิชาเลือก  จํานวนไมนอยกวา                   6         หนวยกิต 

 762-311   การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

      Education for Multi Cultural Society 

 762-312   โครงงานเพ่ือการเรียนรู     3(2-2-5) 

      Project for Learning 

 762-313   การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   3(2-2-5) 

      Instruction for Thinking Process Development 

 762-314   การจัดประสบการณเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

      Co-Curriculum Management in School 

 762-315   จิตวิทยาพัฒนาการ     3(2-2-5)  

      Developmental Psychology 

  762-316   การใหคําปรึกษาสําหรับครู    3(3-0-6) 

       Counseling for Teacher 

 762-317   การแนะแนวในสถานศึกษา    3(3-0-6) 

      Guidance in School 

  762-318   การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการจัดการเรียนรู   3(2-2-5) 

       Production of Multimedia for Learning Management  

                     762-407   ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา                     3(3-0-6) 

       English for islamic studies teacher 

 762-410   การวิจัยในชั้นเรียน     3(2-2-5) 

      Classroom Research 

 762-411   การประเมินโครงการทางการศึกษา   3(2-2-5) 

      Educational Project Evaluation 

 762-413   การนิเทศภายในสถานศึกษา    3(2-2-5) 

            School Internal Educational Supervision  

2) กลุมวิชาเอก           จํานวน    86 หนวยกิต 

                   2.1 กลุมวิชาแกน                   จํานวน    15 หนวยกิต 

          761-100     โลกทัศนอิสลาม                                                      3(3-0-6) 

                 Islamic Worldview 
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761-101   อัลกุรอานและซุนนะฮ                                               3(3-0-6) 

                Al-Qur’an and Sunnah   

761-300   วะสะฏียะฮในอิสลาม                                                3(3-0-6) 

               Wasatiyah in Islam   

761-200   สีเราะฮศึกษา                                                         3(3-0-6) 

               Sirah Study      

                           763-200   การเปนผูประกอบการเบื้องตน                                   3(3-0-6) 

                                         Introduction to Entrepreneurship         

             นอกจากนี้นักศึกษาจะตองผานการทดสอบภาษาอาหรับจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยไดคะแนน

ไมนอยกวา 150 คะแนน หากไดคะแนนนอยกวาท่ีกําหนด นักศึกษาจะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจาก

วิทยาลัยอิสลามศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเห็นชอบ ตามจํานวนชั่วโมงดังตอไปนี้  

- คะแนนทดสอบ  0 - 50    จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา 135 ชั่วโมง 

- คะแนนทดสอบ  51 - 100 จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา  90 ชั่วโมง 

- คะแนนทดสอบ  101- 149 จะตองเขารับการอบรมภาษาอาหรับจํานวนไมนอยกวา 45 ชั่วโมง 

โดยไดผลการอบรมในระดับผาน ในแตละระดับการทดสอบ 

                2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ             จํานวน                        67             หนวยกิต            

                     761-203         จริยธรรมและมนษุยสัมพันธในอิสลาม             3(3-0-6) 

           Ethics and Human Relations in Islam 

                     761-206         อุลูม อัลหะดีษ                  3(3-0-6) 

                                       Ulum al- Hadith 

                     761-207         อะกีดะฮ อิสลามียะฮ                    3(3-0-6) 

       Aqidah Islamiyah 

                     761-217         กลุมแนวคิดในอิสลาม                   3(3-0-6) 

       Sectarian Thoughts in Islam 

762-131  อัลกุรอานและตัจญวีด 1                       1(1-0-2) 

                                        Al-Qur’an and Tajwid I 

762-132  อัลกุรอานและตัจญวีด 2                                   1(1-0-2) 

                                        Al-Qur’an and Tajwid II   

762-133  อัลหะดีษ1                                           1(1-0-2) 

                                        Al- Hadith I 

762-231  ฮิฟซุลกุรอาน 1                                         1(1-0-2)  

                                         Hifz al-Qur’an I 
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                  762-232  อุลูมอัลกุรอาน                                             3(3-0-6) 

                                        Ulum al-Qur’an 

                     762-235 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                               2(2-0-4) 

                                         Arabic language for Islamic Studies Teacher I 

  762-236 อัลหะดีษ2                                             1(1-0-2) 

                                        Al- Hadith II 

  762-237 ศาสนบัญญัติ1                                             3(3-0-6) 

                                        Islamic Jurisprudence I 

 762-238 ประวัติศาสตรอิสลาม1                                             3(3-0-6) 

                                         Islamic History I 

  762-239 ฮิฟซุลกุรอาน 2                                             1(1-0-2) 

                                         Hifz al-Qur’an II 

                     762-240 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                               2(2-0-4) 

                                          Arabic language for Islamic Studies Teacher II 

               762-241 ไวยากรณอาหรบัเพ่ือครูอิสลามศึกษา                             2(2-0-4) 

                                         Arabic Grammar for Islamic Studies Teacher 

                     762-243 อัลหะดีษ 3                                            1(1-0-2) 

                                        Al- Hadith III 

                     762-331   ประวัติศาสตรอิสลาม 2                                      3(3-0-6) 

                                         Islamic History II 

762-332 ศาสนบัญญัติ 2                                             3(3-0-6) 

                                        Islamic Jurisprudence II 

                     762-333 ฮิฟซุลกุรอาน 3                                             1(1-0-2) 

                                        Hifz al-Qur’an III 

               762-334 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                                 2(2-0-4) 

                                         Malay language for Islamic Studies Teacher I          

            762-336 ศาสนบัญญัติ 3                                             3(3-0-6) 

                                         Islamic Jurisprudence III 

              762-337  ฮิฟซุลกุรอาน 4                                             1(1-0-2) 

                                        Hifz al-Qur’an IV 

               762-338 ตัฟซีรอัลกุรอาน                                                      3(3-0-6) 

                                        Tafsir Al-qur’an 
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             762-339 อัลหะดีษ 4                                            1(1-0-2) 

                                          Al- Hadith IV 

 

  762-340 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                                2(2-0-4) 

                                          Malay language for Islamic Studies Teacher II  

              762-341 ไวยากรณมลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา                     2(2-0-4) 

                                          Malay Grammar for Islamic Studies Teacher 

                     762-342 การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา   2(2-0-4) 

                                       Teaching Malay for Islamic Studies Teacher 

  762-431 อัลหะดีษ 5                                           1(1-0-2) 

                                          Al- Hadith V 

                762-432 การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                     2(2-0-4) 

                                        Teaching Arabic for Islamic Studies Teacher 

             762-433  อัลหะดีษ 6                                             1(1-0-2) 

                                         Al- Hadith VI 

                     762-451          การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 1                          3(2-2-5) 

                                          Instructional Management of Islamic Studies I 

                  762-452         การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 2                          3(2-2-5) 

                                                            Instructional Management of Islamic Studies II 
 

   2.3 กลุมวิชาเอกเลือก                     จํานวนไมนอยกวา       4            หนวยกิต 

                     761-329  หลักดะอฺวะฮ                    3(3-0-6) 

   Principle of Da’wah 

                   761-333   จิตวิทยาศาสนา         2(2-0-4) 

       Psychology of Religion  

  762-461   การศึกษาอิสลามในอาเซียน       2(2-0-4) 

       Islamic Education in ASEAN 

762-462    การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต       2(2-0-4) 

       Education in Southern Border Provinces 

                     762-470   วิทยาการสอนอิสลาม      2(2-0-4) 

       Islamic Pedagogy 
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                     762-471 วิทยาการสอนอัลกุรอาน                                            2(2-0-4)  

    Qur’anic Pedagogy 

  766-312   กฎหมายครอบครัวอิสลาม       3(3-0-6) 

       Islamic Family Law 

  766-414   กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม   3(3-0-6) 

       Law of Inheritance and the living Will in Islam 

 

             ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จํานวนไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือมหาวิทยาลัย

อ่ืนๆท้ังในและตางประเทศโดยความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตรและหนวยกิต 

เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 6 หลัก เชน 762-102 มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  

 เลขรหัส 3 ตัวหลัง หมายถึง ชั้นป/กลุมวิชา/ลําดับ 

 

 ความหมายของจํานวนหนวยกิต เชน 3(3-0-6) 

 เลขตัวท่ี 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

 เลขตัวท่ี 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

 เลขตัวท่ี 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมวิชามนุษศาสตรกลุมท่ี 1                                  3 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมวิชามนุษศาสตรกลุมท่ี 2                                  2 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมสังคมศาสตรกลุมท่ี 2                                      2 

417-101         การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

748-101         เทคโนโลยีสารสนเทศ               3(2-2-5)  

          761-100          โลกทัศนอิสลาม                                                   3(3-0-6) 

762-102          ปรัชญาการศึกษา                                                    2(2-0-4) 

          762-131 อัลกุรอานและตัจญวีด 1                                1(1-0-2) 

รวม        19 

 

ปท่ี 1 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตรกลุมท่ี 1                          3 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตร(ดานคณิตศาสตรและสถิติ)            3 

281-102          กีฬา                                                                    1(0-2-1)  

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร      3(3-0-6) 

417-102          การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ                                  3(3-0-6) 

762-101  ความเปนครู                                                          3(2-2-5) 

 762-132 อัลกุรอานและตัจญวีด 2                                    1(1-0-2) 

          762-133          อัลหะดีษ 1                                                            1(1-0-2) 

                                         รวม               21 
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ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตร(ดานวิทยาศาสตร)                     3 

761-200         สีเราะฮศึกษา                                                          3(3-0-6) 

761-206         อุลูม อัลหะดีษ      3(3-0-6) 

761-207         อะกีดะฮ อิสลามียะฮ                                                 3(3-0-6) 

          762-231          ฮิฟซุลกุรอาน 1                                     1(1-0-2) 

          762-232         อุลูม อัลกุรอาน                                                        3(3-0-6)  

          762-235          ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                                2(2-0-4) 

 762-236 อัลหะดีษ 2                                             1(1-0-2) 

 

             รวม                19 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

761-104          กิจกรรมประกอบหลักสูตร                                         1(0-0-3) 

762-201 จิตวิทยาสําหรับครู                                                   3(2-2-5) 

762-202  ภาษาและวัฒนธรรม                                                 3(2-2-5) 

762-237 ศาสนบัญญัติ1                                             3(3-0-6) 

762-238 ประวัติศาสตรอิสลาม 1                                             3(3-0-6) 

762-239 ฮิฟซุลกุรอาน 2                                             1(1-0-2) 

762-240 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                               2(2-0-4) 

762-241 ไวยากรณอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                      2(2-0-4) 

          762-243 อัลหะดีษ 3                                            1(1-0-2) 

          763-100          การเปนผูประกอบการเบื้องตน                                     3(3-0-6) 

 

รวม       22 
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ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

          761-217          กลุมแนวคิดในอิสลาม               3(3-0-6) 

761-300          วะสะฏียะฮในอิสลาม                                               3(3-0-6) 

          762-301          การพัฒนาหลักสูตร                                                  3(2-2-5) 

762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 

762-331 ประวัติศาสตรอิสลาม 2                                             3(3-0-6) 

762-332 ศาสนบัญญัติ 2                                             3(3-0-6) 

762-333 ฮิฟซุลกุรอาน 3                                             1(1-0-2) 

762-334 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                                 2(2-0-4) 

 

    รวม      21 

    

 

 

   ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

762-335   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ   2(2-0-4) 

762-336 ศาสนบัญญัติ3                                             3(3-0-6) 

762-337 ฮิฟซุลกุรอาน 4                                             1(1-0-2) 

762-338 ตัฟซีรอัลกุรอาน                                                      3(3-0-6) 

762-339 อัลหะดีษ 4                                             1(1-0-2) 

762-340 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                       2(2-0-4) 

762-341 ไวยากรณมลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา                       2(2-0-4) 

762-342 การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา                      2(2-0-4) 

   วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)             3 

วิชาเลือกเสรี       3 
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รวม           22  

  

ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

762-401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู                                3(2-2-5) 

762-402 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน                        3(2-2-5) 

762-403  การประกันคุณภาพการศึกษา             2(1-2-3) 

762-405 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1   2(1-2-3) 

          762-431 อัลหะดีษ 5                                            1(1-0-2) 

          762-432          การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                      2(2-0-4) 

762-451  การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 1   3(2-2-5) 

   วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)   3 

   วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกเลือก)  2         

     รวม      21 

 

 

 

ปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

761-203          จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม             3(3-0-6) 

762-404 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                                      3(2-2-5) 

762-406 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2   2(1-2-3) 

762-433 อัลหะดีษ 6                                            1(1-0-2) 

762-452  การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 2   3(2-2-5) 

วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกเลือก)  2 

   วิชาเลือกเสรี      3 

รวม      17  
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ปท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

762-501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                6(0-36-0) 

     รวม                 6   

 

 

 

ปท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัส   ช่ือวิชา       หนวยกิต 

762-502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                6(0-36-0) 

รวม    6 
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3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

117-111  โลกทัศนอาเซียน           2(2-0-4) 

  ASEAN Perspective 

  พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน และการยกระดับสูการ

เปนประชาคมอาเซียน ขอมูลเก่ียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน  

  Evoluation of ASEAN and their cooperation toward the ASEAN Community; general 

information of ASEAN countries  

117-112  ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต                3(2-2-5) 

  Wisdom of Living 

  ภูมิปญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส

สังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมท่ีหลากหลายสูการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษสิ่งแวดลอม การอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

  Wisdom, thinking and life management in accordance with changes in Thai and global 

societies; integration of cultural diversity into a way of life, public-mindedness and environmen-

tal conservation, happy living based on moral, ethics and sufficiency economy principles 

196-101  ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง                            3(3-0-6) 

  Political Life and Citizenship 

  ความเปนพลเมืองกับการดําเนินชีวิตในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการชีวิต 

  Citizenship and ways of life in political economic and social system; life management 

261-201  ทักษะการคิด                                               2(1-2-3) 

  Thinking Skill 

  ความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบ การใชปญญาหาเหตุผลเพ่ือปองกันและแกปญหา การริเริ่ม

แนวคิดใหมในระดับบุคคลและสถาบัน ฝกปฏิบัติวิธีคิด สรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดและการ

ตัดสินใจ 

  Significance of systematic thinking; reasonable thinking for problem solution and pre-

vention; positive ideas on personal and institutional levels; practice  of  thinking  and organizing 

activities to develop of thinking ability and decision making 

264-102  ทักษะชีวิต                                                3(3-0-6) 

  Life Skill 
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  ความสําคัญและความหมายของทักษะชีวิต สภาพปญหาและความเปนไปในสังคมยุคปจจุบัน  คุณคา

ของชีวิตและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเขาใจความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน การแกปญหาอยางสรางสรรค 

ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ  คานิยมการเลือกบริโภคสื่อ การวางตัวตอเพ่ือนตางเพศ ทักษะการแกปญหา

ชีวิตเม่ือเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสรางคุณคาชีวิตและสังคม การมีคุณธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สงบสุข 

  Significance and meaning of life skills; contemporary life problems and human situa-

tion; value of life and human dignity; understanding of oneself and others; constructive problem 

solving; refusing and accepting skills; values relating to media consumption; behavior toward 

persons on the opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; enhancement of life 

and social values; moral for co-existence      

276-101  โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม                                                      3(2-2-5) 

  Polls and Surveys of the New Generation 

  ความหมายและประเภท ความสําคัญและบทบาทของโพลและการสํารวจ ข้ันตอนการจัดทําโพ

ลและการสํารวจเครื่องมือสําหรับการจัดทําโพลและการสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางสถิติสําหรับโพ

ลและการสํารวจ สถิติเชิงบรรยาย  สถิติเชิงสรุปอางอิง  การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

การรายงานผลโพลและการ สํารวจ การประยุกตใชผลโพลและการสํารวจในชีวิตประจําวัน การพัฒนาโพลและการ

สํารวจเปนงานวิจัย 

  Definitions and types; significance and role of polls and surveys; procedures of polls 

and surveys; polls and surveys documents; data collecting; statistics methods; descriptive statis-

tics; inferential statistics; chi-square test; interpretation and presentation of poll and survey re-

sults; application of poll and survey  result in daily  life; development of polls and surveys to 

research project 

282-201   ชีวิตและสุขภาพ                                     3(2-2-5) 

      Life and Health 

  องคประกอบท่ีชวยใหบุคคลมีสุขภาพดีท้ังรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคม จิตวิญญาณ การปฏิบัติท่ี

ถูกตองในการดูแลสุขภาพ  หลักการเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต การเลือก

บริโภคในชีวิตประจําวัน การปองกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ การสงเสริม

บุคลิกภาพ และการแตงกาย 

  Good health factors : physical, emotional, social and spiritual; appropriate health 

care; considerations in selecting  activities and recreation to enhance quality of life; selection of 

daily consumption; accident prevention and first aid; precarious behaviours; promoting personal-

ity and dress 
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299-101  วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต          3(2-2-5) 

  Life Style Enhancement 

  สังคมภิวัฒน ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับวิญูชน  กระบวนการกลุมเพ่ือการพัฒนา การรับรู

ความสุขและความสําเร็จของสังคม เจตคติตอการมีชีวิตในสังคม จิตวิทยาสังคมเพ่ือสงเสริมการอยูรวมกันอยาง

สมานฉันท จิตวิทยาแบบพอเพียง สมดุลแหงชีวิตและสังคมท่ียั่งยืน กระบวนการนวสมัยภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม  

การมีจิตสาธารณะและสํานึกรักษถ่ิน  ธรรมชาติศึกษา การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย 

  Socialization; proper etiquette; group process of development; perception of social 

success and happiness; attitudes toward social living; social psychology for co-existence and 

reconciliation, self-sufficiency psychology; life balance and sustainable society; innovative pro-

cesses in southern multicultural society; public-mindedness and conservation consciousness of 

homeland; nature study; moral and ethical enhancement; respect for human dignity 

299-103  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม          3(3-0-6) 

  Science, Technology and Society 

  ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดลอมผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสังคม การใชวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีตอการพัฒนาสังคมการปองกันแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  Progress in science and technology; dynamics; ecosystems and environment; impacts 

of science and technology on health, environment and society; science and technology in social 

development; preventing and solving social problem arising from science and technology impact              

411-101  ภาษากับความคิดและการส่ือสาร          3(3-0-6) 

  Language, Thought and Communication 

 ภาษากับความคิดและการนําเสนอความคิด ทักษะท้ัง 4 ของการสื่อสาร เนนการฝกทักษะการอาน 

การเขียนเพ่ือการคนควา แสดงความรู ความคิดอยางมีข้ันตอนและเปนเหตุผล และสามารถเขียนรายงานไดอยาง

เปนระบบ 

 Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; empha-

sis on reading and writing skills for researching, systematic and logical presentation of ideas, 

and report writing 

413-111 ภาษามลายู 1                                    3(2-2-5) 

 Malay I 

 การฟง พูด อาน เขียนประโยคพ้ืนฐานชนิดตางๆ สํานวนงายๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันคําศัพทท่ีจําเปน 

1000 คํา 
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 Basic listening, speaking, reading and writing skills on Malay language ; basic 

sentences in daily life; 1000 Malay vocabularies 

417-101   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ          3(2-2-5) 

  English Listening-Speaking 

  การฝกสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใชในชีวิตประจําวัน เนนทักษะการฟงและการพูดโตตอบเพ่ือใหสามารถ

สื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม ฝกฟงเพลง  นิทาน  ขาว บทบรรยายสั้น ๆ   

  Practice of English conversations in daily life emphasis on listening and speaking skills 

for accurate and effective communication; practice of listening to songs, tales, news and descrip-

tions 

417-102  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ          3(3-0-6) 

  English Reading and Writing  

  การพัฒนาทักษะการอาน เนนการจับใจความสําคัญ ขยายวงศศัพท พัฒนาทักษะการเขียนประเภท

ตาง ในระดับประโยคและขอความสั้น ๆ 

  Developing reading skills focusing on main ideas and vocaburary improvement; de-

veloping grammatical and meaningful sentences and shot paragraph writhing skills 

417-191 พัฒนาการอาน           2(2-0-4) 

  Reading Development 

  การสรางนิสัยในการอาน ทักษะการอานโดยท่ัวไป ฝกการอานและสรุปความ ขอเขียนชนิดตาง ๆ ใน

ระดับความยากของศัพทประมาณ 3,000 คําข้ึนไป 

  (หมายเหตุ: ไมเปดใหนักศึกษาวิชาเอก-โทภาษาอังกฤษ ชั้นปท่ี 2-4) 

  Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide 

range of texts; minimum reading level: 3,000 words 

  Note: not offered to 2 through 4 year English majors and minors  

417-193  บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ          2(2-0-4) 

  English Edutainment 

  การเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหผูเรียนได

ความรูและมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

  English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to 

enhance students’ knowledge as well as attitudes towards language learning 

425-101  มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม          3(2-2-5) 

  Man and Civilization Heritage 
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  มรดกทางอารยธรรม การสงผานและการรับอิทธิพลในการดํารงชีวิต ความเปนมนุษย การแสวงหา

สันติสุขของมนุษยชาติในศาสนาสําคัญของโลก วิถีชีวิตท่ีพึงประสงคในโลกปจจุบันและการยอมรับความ

หลากหลายของอารยธรรม   

  Civilization heritage transfer and its influence on human existence; humanity; search 

for peacefulness of mankind through important world religions; desirable way of life in the pre-

sent world; acceptance of civilization diversity 

426-104 มนุษยและส่ิงแวดลอม                    2(2-0-4) 

  Man and Environment 

  วิวัฒนาการของมนุษย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความเชื่อ พฤติกรรมการบริโภค การตระหนักดานสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ และการ

เตรียมตัวรับมือตอภัยพิบัติ 

  Human evolution, basic knowledge of natural resources and environment, relation-

ship between human and environment, belief, consumer behavior, environment awareness, dis-

aster, disaster preparedness  

426-105   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน          2(2-0-4) 

  Social Geography of ASEAN 

  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับประเทศในกลุมอาเซียน ประวัติและความสําคัญของประชาคมอาเซียน ความ

รวมมือของประเทศในกลุมอาเซียน ไดแก ดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 

ผลกระทบของการรวมกลุม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค 

  General information about ASEAN countries, history and importance of ASEAN com-

munity, ASEAN countries cooperation, i.e. political and security, economic, social and cultural, 

impact of group forming including problem and barrier 

427-103  มนุษยกับสังคม           3(3-0-6) 

  Man and Society 

  มนุษยในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย เศรษฐกิจ กฎหมาย 

การเมือง การปกครองและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการ

ดํารงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เนนบรบิทภาคใต 

  Man as a social member; structure and evolution of social human, economic, legisla-

tive, political, governmental and environmental systems; socio-culture change and their impacts; 

adaptation and living in society culture; emphasis on southern context 

427-104 อนาคตศึกษา           3(3-0-6) 

  Future Studies 
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  พลวัต ผลกระทบ กระบวนทัศนเชิงอนาคตในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก เนนการวิเคราะหปญหา

และแนวโนมประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรมเพ่ือ

นําไปสูการดํารงอยูของสังคมอยางสันติและยั่งยืน 

  Dynamism and its impacts; futuristic paradigms in Thai and global societies, emphasis 

on analysis of problems and trends in population, environment, energy, technology, economy, 

politics, society, culture, and ethics for peaceful and sustainable society 

428-101  วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต           3(3-0-6) 

  Ways of Southern Border Community Life 

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ  ความขัดแยง การปรับตัว ทุนทางสังคม ภูมิ

ปญญา เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน ปญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพ่ือการพัฒนา 

  Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local 

wisdom, sufficiency economy; case study of a community: problems, state policy alternatives in 

development 

437-101  ปรัชญาชีวิต            3(3-0-6) 

  Philosophy of Life 

  ความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา หลักเกณฑการตัดสินคุณคาของชีวิต เพ่ือไปสูคุณคาทางสังคม โดยนํา

วิธีการทางจริยศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดแนวทางท่ีเหมาะสม 

  Basic concepts in philosophy; criteria for judging life and social values based on ethi-

cal approaches 

438-101  ศาสนวิถี            2(2-0-4) 

  Religious Paths 

  หลักศาสนาตาง ๆ และจริยธรรม เนนความเขาใจและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับทุกศาสนิกเพ่ือการ

อยูรวมกันอยางสันติ 

  Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and 

proper practice for peaceful co-existence of believers of different religions 

724-101   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 

  Science in Daily Life 

  ธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร ความกาวหนาของวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับ พลังงาน อาหาร  สุขภาพ  ยารักษาโรค  สิ่งทอ ท่ีอยูอาศัย เครื่องใชไฟฟา สิ่งแวดลอมและ

มลพิษ  การจัดการสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีทางเลือก 
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  Nature and component of science; advances in science; science and technology of 

energy, food, health, medicine, textile, household, electrical appliances; environment and pollu-

tion; environmental management and alternative technology   

724-103    วิทยาศาสตรกับสังคม                          3(3-0-6) 

  Science and Society 

  แนวคิดและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร  วิธีการทางวิทยาศาสตร เอกภพ ระบบสุริยะ โลก สสารและ

พลังงาน พลังงานทดแทน  สิ่งแวดลอมและมลพิษ  ความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ปญหาทาง

โภชนาการและสุขภาพการสื่อสารโทรคมนาคม การขนสง การเกษตรและอุตสาหกรรม ผลกระทบของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตอสังคมมนุษย 

  Concepts and development of science; scientific methods; universe, solar system, 

earth, matter and energy; environment and pollution; relationship between man and other living 

organisms; nutrition and health problem; breakthroughs in science and technology; telecommu-

nication; transportation; agriculture and industry; impacts of science and technology on human 

society 

746-101   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 

  Mathematics in Daily Life 

  คณิตศาสตรรอบตัว คณิตศาสตรกับธรรมชาติ คณิตศาสตรกับเทคโนโลยี การใหเหตุผลและ

ตรรกศาสตร คณิตศาสตรสําหรับแกปญหาและการตัดสินใจ การประยุกตใชคณิตศาสตร สถิติในชีวิตประจําวัน 

  Mathematics around us; mathematics and nature; mathematics and technology; re-

soning logics; mathematics for problems solving and decision making; applications of mathemat-

ics; statistics in daily life 

748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ           3(2-2-5) 

  Information Technology 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและการประยุกต  การจัดการระบบสารสนเทศ  การ

สื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การสื่อสารผานอินเทอรเน็ตและการประยุกต การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

จริยธรรมในการใชงานคอมพิวเตอรและเครือขาย 

  Introduction to computers, database and applications, information system manage-

ment, data communication and computer network, internet and applications, use of software 

packages, ethics for computer users and network 

761-104    กิจกรรมประกอบหลักสูตร                                   1(0-0-3) 

  Co-Curricular Activities 
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  การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู เนนประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จติสํานึกสาธารณะ การทํางานเปนทีมท้ังในสาขาวิชาและหรือระหวางสาขาวิชา ภายใต

คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

  Knowledge integration activities, emphasis on the benefits to society and mankind as 

first priority; cultivation of morality, ethics, and public mind, team working within and/or across 

disciplines under supervision of advisors 

761-105   วิถีชีวิตมุสลิม           3(3-0-6) 

  Muslim Ways of Life 

  หลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม ลักษณะสังคม  ขนบธรรมเนียม ศิลปะและนันทนาการ 

ตลอดจนการดําเนินชีวิตของมุสลิมท้ังสวนตัวและสังคม 

  Muslims’ principle of faith, practices and ethics; social characteristics of Muslim: cus-

toms, art and recreation; private and social ways of life 

870-101  ความรูเทาทันส่ือและการใชสารสนเทศ          3(3-0-6) 

 Media Literacy and Utilization of Information 

  ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหลงและการ

เขาถึง การใชประโยชนจากสื่อและสารสนเทศ ความรูเทาทันสื่อ อิทธิพลของขาวสารและสื่อท่ีมีตอชีวิตประจําวัน  

สังคมและวัฒนธรรม คานิยมและความหมายท่ีแฝงเรนในเนื้อหาสารผานสื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ 

  Significances of information for life-long learning; nature and form of information; re-

sources and access; utilization of media and information; media literacy; influence of news and 

media on daily life; society and cultural values and hidden meaning in  message of mass com-

munication; ethical issues and copyright law 

914-101  วัฒนธรรมและศิลปะไทย           3(3-0-6) 

  Thai Culture and Arts 

  คุณคาความงามและความซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ท่ีมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานศิลปะในแตละยุคสมัย 

  Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and political 

influences on artistic works in particular periods 

914-102  สุนทรียภาพในงานศิลปะ           3(3-0-6) 

  Aesthetics in Artistic Works 

  องคประกอบ รูปแบบและเนื้อหา  เอกภาพ  ความประสาน  และความขัดกัน ความงามในงาน

ทัศนศิลป นาฏศิลปและสังคีตศิลป        
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  Composition; form and content; unity, harmony and contrast; aesthetics in visual art, 

dance and music 

993-101  สุขภาวะกายและจิต           3(2-2-5) 

  Healthy Body and Mind 

  สุขภาวะแบบองครวม การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสรางเสริมวุฒิภาวะ

ทางอารมณและสุนทรียารมณ 

  Holistic health; physical and mental health care; personality development; emotional 

quotient and aesthetics     

                

หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุมวิชาแกน 

761-100  โลกทัศนอิสลาม      3(3-0-6) 

           Islamic Worldview 

 โครงสรางศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลักอะกีดะฮ อิบาดะฮ อัคลาก เปนตน  

  Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq, etc 

761-101  อัลกุรอานและซุนนะฮ     3(3-0-6) 

           Al-Qur’an and Sunnah 

 นิยาม ความเปนมา โครงสราง ลักษณะเนื้อหา ความมหัศจรรย ตลอดจนความสําคัญของอัลกุรอาน

และซุนนะฮในฐานะแหลงท่ีมาของอิสลาม  

 Definition, historical background, structure, content, miracle and the importance of 

al-Qur’an and Sunnah as the sources of Islam    

761-200   สีเราะฮศึกษา                                                                                 3(3-0-6) 

 Sirah Studies 

 วิธีการศึกษาสีเราะฮ การวิเคราะหและวิพากษเนื้อหาสีเราะฮท้ังในยุคมักกะฮและยุคมะดีนะฮ 

ตลอดจนการประยุกตใชบทเรียนจากสีเราะฮในการดําเนินชีวิต 

 Methods of Sirah studies; analysis and critiques Sirah contents in both Meccan and 

Medinan era; in addition to lessons derived from its Sirah applications in daily life 

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม 3(3-0-6) 

 Wasatiyah in Islam  

 นิยาม ลักษณะเฉพาะ ขอบขาย หลักการและความสําคัญของวะสะฏียะฮในอิสลาม ตลอดจนการนํา

วะสะฏียะฮมาใชในสังคมปจจุบัน  
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 Definition, characteristics, scope, principle and significance of Wasatiyah in Islam, in-

cluding its application in the contemporary society 

763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

 Introduction to Entrepreneurship 

 แนวคิดการเปนผูประกอบการ การประยุกตทฤษฏีของการเปนผูประกอบการ วิธีการเริ่มธุรกิจหรือ

พัฒนาธุรกิจใหม การวิเคราะหและประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเปนไปได การออกแบบเกณฑสําหรับ

การวางแผน การจัดทําแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจ การรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจใน

อิสลาม  

 The concept of entrepreneurship, application of entrepreneurship theory, how to 

start a business or develop a new business, analyzing and evaluating business opportunities, fea-

sibility study; planning design, business plan and business development; corporate social re-

sponsibility; Islamic business ethics 

  

กลุมวิชาชีพครู 

762-101   ความเปนครู                                                       3(2-2-5) 

           Teachership 

 สภาพงานครู  คุณลักษณะครูท่ัวไป และครูในอิสลาม  และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิต

วิญญาณความเปนครู  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู การ

สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง รอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน  

เพ่ือใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห  สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได  แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรู

เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  มีจิต

วิญญาณความเปนครู 

  State of the teacher jobs, general and Islamic characteristics of teachers, standards of 

teacher professions, cultivating teachership spirituality, laws for teacher and teacher professions, 

knowledge management on teacher profession, creating constant progress and development in 

teacher professions, knowledgeable in the contents of subjects taught and teaching strategies to 

enable students thinking analytically, critically, and creatively, searching and selectively using 

information to keep pace with change, teacher-student interactions that help promoting the de-

velopment of student potential 

762-102   ปรัชญาการศึกษา                                             2(2-0-4) 

              Educational Philosophy  



 
 

  39 
 

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาท่ัวไปและอิสลาม  ศาสนา เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 

แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน  ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห

เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

      Philosophy, concept, and theory of general and Islamic education, religion, econo-

my, society, culture, concept and educational management strategies for promoting sustainable 

development and its application for educational institutions development and educational 

analysis for sustainable development 

762-201   จิตวิทยาสําหรับครู                             3(2-2-5)

 Psychology for Teachers  

 จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย พัฒนาการของมนุษยในอิสลาม จิตวิทยาการ

เรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนให

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเติมศักยภาพ 

  Basic psychology and developmental psychology of human, Man in Islam, psycholo-

gy of learning and educational psychology, guidance and counseling psychology, capable of giv-

ing guidance to help students improving quality of life,  the use of psychology to understand 

and support students’ learning to achieve their full potential   

762-202   ภาษาและวัฒนธรรม                             3(2-2-5)

 Language and Culture  

 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใชทักษะ

การฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง ใชภาษา

และวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ  

  Thai language and culture for teachers, foreign language for teacher professional de-

velopment, competency in the use of listening, speaking, reading and writing skills in Thai lan-

guage and foreign language to convey meaning correctly, and use of language and culture for 

leaving together in peace 

762-301   การพัฒนาหลักสูตร                                       3(2-2-5)

 Curriculum Development   

 หลักการ แนวคิดในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตร 

วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรอิสลามศึกษา 

  Principles, concept of curriculum construction, curriculum implementation, curricu-

lum development, curriculum analysis and capable of constructing curriculum, conducting cur-
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riculum evaluation and applying the evaluation results to curriculum development both general 

and Islamic studies curricular 

762-302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           3(2-2-5)

 Education Innovation and Information Technology  

 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช  และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเรียนรู  หลักจริยธรรมอิสลามในการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการสื่อสาร 

                 Principles, concepts, design, application and evaluation of media, innovation and 

information technology for learning, technology for communication, application and evaluation 

of media, innovation and information technology for learning; Islamic Ethical principles in using 

innovation and information technology; capable of using information technology for communi-

cation  

762-335   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ         2(2-0-4)

 Morality and Ethics  

 หลักธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ

วิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด จรรยาบรรณของครูในอิสลาม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และ

เสียสละใหสงัคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

            Good governance and honesty, morality and general and Islamic ethics of teacher 

professions, professional ethics set by the teachers council (of Thailand), acting oneself as a 

good role model, having a public awareness and making sacrifice to the society and adhering to 

professional ethics 

762-401   การวัดและประเมินผลการเรียนรู                     3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation  

 หลักจริยธรรมในการวัดและประเมินผล หลักการ แนวคิด และแนวการปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล สามารถวัดและประเมินผลได สามารถนําผล

การประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 Ethical principles in measurement and evaluation; Principles, concepts and guide-

lines for learning measurement and evaluation of students, measurement and evaluation prac-

tices, capable of measuring and evaluating, and capable of applying evaluation results to im-

prove students’ learning      
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762-402   การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน           3(2-2-5)

 Learning Management and Classroom Management  

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การเรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ัวไป ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูในอิสลาม เพ่ือใหผูเรียน

รูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนา

ศูนยการเรียนในสถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง สามารถสราง

บรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

            Principles, concepts, guidelines for preparing learning lesson plans, learning man-

agement and environments for learning, general and Islamic theory and model of learning man-

agement that helps students leaning to think analytically and creatively and to solve problem, 

learning integration in collective study, classroom management, development of learning cen-

ters in educational institutions, capable of preparing learning lesson plans and applying it to 

achieve the real results, capable of creating classroom management atmosphere that helps stu-

dents to learn 

762-403   การประกันคุณภาพการศึกษา                             2(1-2-3) 

               Education Quality Assurance  

 หลักการ แนวคิด และแนวการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา  สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถ

ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมเรียนรูอิสลามศึกษาได 

 Principles, concepts and guidelines for education quality management, education 

quality assurance, capable to manage quality of learning activities management and quality im-

provement of continuous learning, capable of organizing activity for Islamic Studies learning 

management quality 

762-404   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู                       3(2-2-5)

 Research for Learning Improvement  

 หลักการ แนวคิด หลักปฏิบัติในการวิจัย จริยธรรมวิจยัในอิสลาม การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนและพัฒนาผูเรียน 

  Principles, concepts, research practices, Islamic ethic of research production and ap-

plication of research for learning improvement, capable of applying research results to learning 

management and capable of conducting research to improve teaching and students’ learning  
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762-405   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1          2(1-2-3)

 Teaching Professional Experience I     

       การสังเกตการจัดการเรียนรูตามสาขาวิชาเอกและวิชาอ่ืนๆ การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณรวบรวม

ขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการนํา

หลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษาและจัดทําโครงงานทางวิชาการ 

                Observation of learning management in specialization and other subjects, integration 

of the learnt knowledge for teaching procession experiences in schools, practicing of leaning on 

learners by observing, interviewing, data collecting and presenting the results, practicing the 

school participatory lesson plans, leaning measurement and evaluation, practicing the learning 

activities by participating and formulating the academic projects 

762-406   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2          2(1-2-3)

 Teaching Professional Experience II 

 การสังเกตการจัดการเรียนรูตามสาขาวิชาเอกและวิชาอ่ืนๆ การบูรณาการความรูท้ังหมดมาใชในการ

ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวม

ขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมท้ังการนํา

หลักสูตรไปใช ฝกการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู ฝกปฏิบัติการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยเขาไปมีสวนรวมในสถานศึกษาและจัดทําโครงงานทางวิชาการ

(การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียนตอเนื่องจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1) 

            Observation of learning management in specialization and other subjects, integration 

of the learnt knowledge for teaching procession experiences in schools, practicing of leaning on 

learners by observing, interviewing, data collecting and presenting the results, practicing the 

school participatory lesson plans, learning measurement and evaluation, practicing the learning 

activities by participating and formulating the academic projects (The continuation of Teaching 

Procession Experiences I) 

762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         3(0-36-0) 

              School Internship I 

 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา สามารถจัดการเรียนรูในสาขา

วิชาเอก สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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                 Practicum in teaching the core subjects, measurement and evaluation and the use 

of test results for student development, research for student development, learning exchange 

or knowledge sharing in educational seminars, capable of managing learning of core subjects, 

capable to evaluate, improve and conduct research for student development and perform oth-

er duties as assigned 

762-502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                        3(0-36-0) 

               School Internship II 

 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา สามารถจัดการเรียนรูในสาขา

วิชาเอก สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

            Practicum in teaching the core subjects, measurement and evaluation and the use of 

test results for student development, research for student development, learning exchange or 

knowledge sharing in educational seminars, capable of managing learning of core subjects, capa-

ble to evaluate, improve and conduct research for student development and perform other du-

ties as assigned 

 

กลุมวิชาเลือก 

762-311  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม          3(3-0-6)

 Education for Multi Cultural Society 

 มโนทัศน หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับความหลากหลายทางสังคมและสังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรม

ท่ัวไปและวัฒนธรรมเฉพาะกลุม คานิยมและการพัฒนาคานิยมสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม พฤติกรรม

ท่ีสงเสริมการอยูรวมกัน จิตวิทยาสังคม การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

 Concepts, principles and theories of social diversity and multicultural society; general 

and specific cultures; values  and value development; multicultural society according to Islamic 

principles; behaviors that promote coexistence; social psychology, educational management, 

curriculum and teaching in multicultural society  

762-312  โครงงานเพ่ือการเรียนรู           3(2-2-5) 

 Project for Learning 

 การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู ในหลักสูตรการพัฒนาและการฝกปฏิบัติโครงงาน

เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรูท่ีผูเรียนจะตองนําความรูและประสบการณตามหลักสูตร มาวางแผนและปฏิบัติ
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โครงงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากภาคสนามเสริมการเรียนรูชั้นเรียนปกติตามหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรอิสลาม

ศึกษา มีการสรุปเปนรายงานและนําเสนอในเวทีเชิงวิชาการ 

 Project activities from learning areas stated in curriculum; developing and practicing 

projects related to learning development that learners utilize knowledge and experience from 

the curriculum for planning and practicing the project, in order to create learning output from 

field work to help support regular classes in the curriculum; summary report writing and presen-

tation in academic seminar 

 

762-313  การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด          3(2-2-5) 

 Instruction for Thinking Process Development 

 หลักการ และทฤษฎีเก่ียวกับการคิด ทักษะการคิดและกระบวนการคิดท่ัวไปและอิสลาม คุณสมบัติท่ี

เอ้ือตอการคิด ลักษณะการคิด และยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิดในลักษณะตางๆ การ

วางแผนและการฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิดของผูเรียนในรูปแบบตางๆ 

รวมท้ังการประเมินความสามารถในการคิด 

  Principles  and theories of thinking; thinking skills and general and Islamic thinking 

processes; characteristics that support thinking ability; types of thinking and developmental 

strategies for thinking process and skill of thinking of learners including evaluation of thinking 

competency 

 

762-314  การจัดประสบการณเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา        3(2-2-5) 

 Co-Curriculum Management in School 

 หลักการและทฤษฎีการจัดประสบการณเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาท่ัวไปและอิสลาม ฝกทักษะการ

บริหารจัดประสบการณเสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน การฝกตาม

หลักสูตรการจัดประสบการณเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาตามระเบียบท่ีกําหนดไว 

 Principles and theories of co-curricular management in general and Islamic schools; 

practice of administration skills of co-curriculum management; students activities, social and 

public activities; practices in co-curriculum management curriculum in school as prescribed in 

rules and regulations  

762-315  จิตวิทยาพัฒนาการ            3(2-2-5) 

 Developmental Psychology 

 ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

ธรรมชาติของมนุษย หลักของการพัฒนาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมตอพัฒนาการของบุคคล 
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พัฒนาการทางรางกาย เชาวปญญา อารมณ สังคมและจริยธรรมในแตละชวงวัยตามหลักการท่ัวไปและอิสลาม การ

นําหลักจิตวิทยาไปใชในการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู ศักยภาพและความ

ถนัดของผูเรียน รูปแบบการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจําแนกและลักษณะเด็กพิเศษชนิด

ตางๆ การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแกปญหา การสอนและการประเมินผลทางการศึกษาพิเศษ ฝกปฏิบัติการ

ศึกษาเด็กและจัดทําแผนการศึกษาเด็กเปนรายบุคคล 

 Definitions, significance, scope and methods of psychological education; theories of 

developmental psychology; human nature; developmental principles; genetic and environmen-

tal influences on the development of individual development; physical, intelligence, emotional, 

social and moral development of each period from general and Islamic perspectives; applying 

principle of psychology in learning management suitable for intellectual development, learning 

pattern, potentiality, and aptitude of learners;  models of special education management; back-

ground of special education management and related laws; classification and characteristics of 

special need children; problems and solutions; special education teaching and assessment; indi-

vidual education plan 

762-316  การใหคําปรึกษาสําหรับครู           3(3-0-6) 

 Counseling for Teacher 

 ความหมาย ความเปนมาและประเภทของการใหคําปรึกษา คุณลักษณะของผูใหคําปรึกษาและผูรับ

การปรึกษา บทบาทของผูใหคําปรึกษา จรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา หลักการของการใหคําปรึกษา แนวทางการ

ใหคําปรึกษาท่ีดี เทคนิคและกระบวนการใหคําปรึกษา และการฝกทักษะการใหคําปรึกษาท่ีสอดคลองกับหลักการ

อิสลาม 

 Definitions, history and types of counseling; characteristics of counselors and pa-

tients; roles of counselors; etiquettes of counselors; principles counseling;  good practices of 

counseling; technique and process of counseling; practice of counseling in accordance to Islamic 

principles 

762-317  การแนะแนวในสถานศึกษา           3(3-0-6) 

 Guidance in School 

 แนวคิดและความสาํคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา การจัดระบบและการบริการงานแนะแนวใน

สถานศึกษา การจัดการทรัพยากร สภาพแวดลอมและบุคลากรเพ่ือการแนะแนว การจัดระบบสารสนเทศสําหรับ

งานแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ

แนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนวในสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน การวิเคราะหงานและ

ประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษา 
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 Concept and significance guidance in schools; system and service management of 

guidance in school; resource, environmental and personnel management for guidance; infor-

mation system management for guidance; guidance activities management in school for student 

development; usages of technology and innovation for guidance in school; collaborations with 

parents and communities for guidance in school; analysis of task and evaluation of guidance 

output in school 

762-318  การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการจัดการเรียนรู         3(2-2-5) 

 Production of Multimedia for Learning Management 

 แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชสื่อประเภทมัลติมีเดีย การ

สราง การบันทึก การปรับแตง การตัดตอเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การศึกษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร

สําหรับการสราง การบันทึก การตัดตอเสียง ภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติการสราง การบันทึก การตัด

ตอเสียง ภาพเคลื่อนไหว การนําสื่อมัลติมีเดียมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู บทบาท แนวโนมและการพัฒนา

องคความรูไดสื่อมัลติมีเดียสําหรับการจัดการเรียนรูในอนาคต 

 Concepts, principles and practices in presenting information through multi-media; 

producing, recording, editing, audio editing, photos, slides, program and computer systems for 

recording, editing, audio editing, photos, slides, practicing producing recording, editing, audio ed-

iting, photos, slides; application of multi-media in learning management; roles, trends and 

knowledge and multi-media development  for learning management in the future 

762-407  ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา          3(3-0-6) 

 English for Islamic Studies Teacher  

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและเขียน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารในวิชาชีพทางการศึกษา 

 Developing English language skills; listen, speaking, reading and writing using infor-

mation technology to promote communication skills in education profession 

762-410  การวิจัยในช้ันเรียน            3(2-2-5) 

 Classroom Action Research 

 ขอบขาย กรอบแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน การกําหนดปญหาและสมมติฐาน เครื่องมือของการ

วิจัยในชัน้เรียน การออกแบบการวิจัย สถิติพ้ืนฐานในการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การฝก

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การนําผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู การเขียนบทความการวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ การเผยแพรงานวิจัย 

 Scope, classroom research framework, defining research problem and assumptions, 

classroom research tools, research design, basis statistics for classroom research, writing research 
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reports, practicing classroom action research, application of  research finding for developing 

learning management, writing of research articles academic papers as well as research publica-

tion 

762-411  การประเมินโครงการทางการศึกษา          3(2-2-5) 

 Educational Project Evaluation 

 หลักการ จุดประสงค และแนวคิดการประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการทางการศึกษา 

รูปแบบและวิธีการออกแบบการประเมินโครงการ เครื่องมือและการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียน

รายงาน การใชผลการประเมินเพ่ือการพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 Principles, objectives, and concepts of evaluation of policies; plans and educational 

projects; patterns and methods of project evaluation design; tools and data collection; data 

analysis; report writing; application of evaluation result for policy; plan and project development 

for educational quality development 

762-413  การนิเทศภายในสถานศึกษา           3(3-0-6) 

 Educational Supervision in School 

 หลักการ ทฤษฎี ความสําคัญเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา การ

จัดทําระบบขอมูลและจัดทําแผน และเครื่องมือการนิเทศภายใน เทคนิคและนวัตกรรมการนิเทศ การนําผลการ

นิเทศภายใน เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 Principles, theories and significance of educational supervision and supervision in 

school; producing of data system and planning management; internal supervision tools; tech-

nique and innovation in supervision; application of internal supervision for educational quality 

development in school 

 

กลุมวิชาเอกบังคับ 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม                                                      3(3-0-6) 

  Ethics and Human Relations in Islam 

             จริยธรรมและบทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปองกันและการแกปญหา

สังคม จริยธรรมสวนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม และวิเคราะหบทบัญญัติอิสลามท่ีเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ 

              Ethics and its role in personality development, preventing and solving social prob-

lems; individual and social ethics in Islam; and analysis of Islamic principles relating to human 

relations  

761-206 อุลูม อัลหะดีษ                                                                                  3 (3-0-6) 

 Ulum al-Hadith 
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             ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความสําคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ

(Sanad) และตัวบท (Matan)หะดีษ การจําแนกประเภทและชนิดตางๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอละห อัลหะดีษ 

(Mustalah al-Hadith) 

             Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of Hadith); definition, significance, 

and record of al-Hadith; chain (sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of 

Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith) 

 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ                                                                           3 (3-0-6) 

 Aqidah Islamiyah 

             ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของวิชาอะกีดะฮ  อีมาน อิสลามและอิหสาน 

สิ่งท่ีทําใหเสียอีมาน การบารออและการวาลาอ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮ บรรดากิ

ตาบ บรรดาศาสดาและความเปนศาสดาวันอาคิเราะฮ  เกาะฎออ และเกาะดัร 

              Definition, scope, significance and historical background of ‘Aqidah;  Iman, Islam and 

Ihsan; causes of deterioration of Iman; Bara’and wala’; belief in Allah and His angels, Holy Books, 

prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Destiny (belief in fate and divine decree) 

761-217    กลุมแนวคิดในอิสลาม                                                                       3(3-0-6)    

               Sectarian Thoughts in Islam                                      

               การกําเนิด วิวัฒนาการและแนวคิดสําคัญของสํานักคิดตางๆ ในอิสลาม เชน อะฮลุสุนนะฮ 

วัลญะมาอะฮ  คอวาริจญ ชีอะฮ มุรญิอะฮ ญะบาริยะฮ กอดะริยะฮ และมุอตะซิละฮ 

                Origin, development and core thoughts of various schools in Islam: Ahl al-

Sunnahwa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-

Mu‘tazilah 

762-131  อัลกุรอานและตัจญวีด 1                                                                  1(1-0-2) 

             Al-Qur’an and Tajwid I 

 หลักการตัจญวีด รูปแบบการอาน การอานอิสติอาซะฮกับบัสมาละฮและเริ่มตนซูเราะฮ หุกุมนูนสะกี

นะห ตันวีน มีมสะกีนะห ลามกอมารียะฮฺและชัมซียะฮฺ ลามอัศลิยะฮฺ ลามุลฟอฺล ก็อลกอละฮฺ มะคอริุลหุรูฟ อัล

มิษลาน อัลมุตะกอริบาน อัลมุตะญานิซาน อัลมุตะบาอิดาน ฝกปฏิบัติการอาน แปลความหมาย และทองจํา ยุซอัม

มา จากสูเราะฮฺอัตตีน ถึง อันนาส 

 Principles of Tajweed, patterns of reading, reading Isti’ashah, basmalah and beginning 

of surah (chapter), rules of non sakinah, tanween, meem sakinah, lam qamariyyah and lamsam-
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shiyyah, lam asliyyah, lamul-fi’al, qalqalah (echo), makharijul huruf, al-mislan, al-mutaqariban, al-

mutajanisan, and al-mutaba i’dan, reading practice, translation and memorization Juz Amma su-

rah At-Tin to An-Nas 

762-132   อัลกุรอานและตัจญวีด 2                                                                        1(1-0-2) 

              Al-Qur’an and Tajwid II 

 กฎการอานอัลกุรอานท่ีเก่ียวกับหุกุมมัด ชนิดตางๆของมัด เครื่องหมายการหยุด ฝกปฏิบัติการอาน 

แปล ความหมาย และทองจํายุซอัมมา จากสูเราะฮฺ อัลบาลัด ถึง อัชชัรฮฺ 

 Rules of Qur’anic recitation related to hukum madd (rule of prolongation), types of 

madd, signs of stopping, reading practice, translation and memorization Juz Amma surah Al-

Balad to Ash-Sharh 

762-133  อัลหะดีษ1                                                                                         1(1-0-2) 

             Al-Hadith I 

 หะดีษท่ีเก่ียวกับรุกุนอีหมาน การศรัทธาตออัลลอฮ มลาอีกะฮ คัมภีร บรรดาศาสนทูต วันสิ้นโลก 

การกําหนดความดีความชั่ว การฟนคืนชีพ 

 Hadith on the articles of the Islamic faith (Iman), believe in Allah, the angels, divine 

books, the prophets, the end of the world (the last day), good and bad determination and resur-

rection day 

762-231  ฮิฟซุลกุรอาน 1                                                                                  1(1-0-2) 

             Hifz al-Qur’an I 

 แปลและทองจํายุซอัมมา สูเราะฮ อัฏฏอริก ถึง อัลฟญรฺ 

 Translation and memorization Juz Amma surah At-Tariq, Al-'A`la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr 

762-232  อุลูมอัลกุรอาน                                                                             3(3-0-6) 

             Ulum al-Qur’an (Sciences of al-Qur’an) 

 ประวัติพัฒนาการศาสตรท่ีเก่ียวกับอัลกุรอาน การรวบรวมอัลกุรอาน การประทานวะฮียและสาเหตุ

การประทานลงมา อายะมักกียะฮฺ อายะมะดะนียะฮฺ นาสิค มันซูค การอรรถาธิบายอัลกุรอาน คอศ อาม มุฮกัม มุ

ตะชาบิฮ มุฏลัก มุกอยยัด นักอรรถาธิบายอัลกุรอานท่ีมีชื่อเสียง  

 Historical development of sciences of al- Qur’an, compilation of al-Qur’an, the reve-

lation and reasons of the revelation, Makkan verses and Madinan verses, the abrogating and ab-

rogated verses, interpretation (exegesis) of al-Qur’an in the form of khas, aam, muhkam, mu-

tashabih, mutlaq, muqaiyyad, and the renowned authors of the Qur’anic interpretation 

762-235  ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                                                2 (2-0-4) 

              Arabic Language for Islamic Studies Teacher I 
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              โครงสรางของภาษาอาหรับ หนวยเสียง พยัญชนะ สระ คําศัพทหมวด ประโยคพ้ืนฐาน วัฒนธรรม

อาหรับ การสื่อสารเบื้องตนตามสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะ การฟง การพูด  

 Structures of Arabic language, phonetics, consonances, vowels, vocabularies, basic 

sentences; Arab cultures; basic communication in various circumstances by emphasizing on lis-

tening and speaking skills 

762-236  อัลหะดีษ 2                                                                                        1(1-0-2) 

             Al-Hadith II  

 หะดีษท่ีเก่ียวกับรุกุนอิสลาม การปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวัน การละหมาด ถือศิลอด ซะกาต 

ฮัจญ 

 Hadith on the principles of the Islam, religious practices in daily life, prayer (salat), 

fasting (sawm), charity (zakat), pilgrimage to Makkah (Haj) 

762-237  ศาสนบัญญัติ 1                                                                                   3(3-0-6) 

              Islamic Jurisprudence I 

  ความหมายของฟกฮและประเภทตางๆ ฟกอิบาดาต ความสะอาด ประเภทของน้ํา วูฎอ การอาบน้ํา 

นะญิส ตะยัมมุม การละหมาด วิธีการ สิ่งท่ีทําใหเสียละหมาด ละหมาดฟรฎ ละหมาดซุนนะฮตางๆท่ีเปนญามาอะ 

อีดท้ังสอง ญานาซะ ตะรอวีฮฯลฯ และสวนบุคคล ฎฮา ตะฮัจุด วิตรฺฯลฯ  อาซาน อิกอมะฮ การปกปดเอาเราะห 

ละหมาดรวม-ยอ การถือศิลอด ซะกาต เศาะดะเกาะฮ หัจญ อุมเราะฮ 

 Meaning and categories of fiqh, fiqh ibadat, cleanness, categories of water, wudu’ 

(ablution), taking a bath, najis, tayammum, prayers, method, things that nullify prayers, obligato-

ry prayers, supererogatory congregation prayers such as two aid prayers, janazah, tarawih, etc., 

and individual prayers such as dhuha, tahajjud, witr, etc., azan, iqamah, covering awrat, jama’and 

qasar prayers, fasting, zakat, sadaqah, haj and umrah 

762-238  ประวัติศาสตรอิสลาม 1                                                                         3(3-0-6) 

              Islamic History I 

             วงศตระกูลของทานรอสูล ชีวิตกอนการแตงตั้ง ชีวิตในวัยเยาว การไดรับวะหฺยุ การประกาศศาสนา 

อิสรออฺ มิอฺรอจญ การอพยพ อบิสสิเนีย มะดีนะห การเสียชีวิต สงคราม ท่ีสําคัญ บะดัร อุฮุด ค็อนดัก ฮุดัยยียะ 

พิชิตมักกะฮ ฮัจญอําลา ภรรยาขอทานนบี ลักษณะเฉพาะของทานนบีมุฮัมมัด อุลุลอัซมี และลักษณะเฉพาะ มุฮาญิ

รีน อันศอร ความโดดเดนในยุคของทานนบีมุฮัมมัด  

 The Prophet clan, life before being  appointed (as the Prophet), childhood and 

early life, reception of revelation, spread of Islam, Isra, mi’raj, migration to Abyssinia and 

Madinah, death, important wars such as badr, uhud, khandak, truce of hudaybiyyah, conquest 

of makkah, farewell pilgrimage (haj), wives of prophet, peculiarity of the Holy Prophet Mu-
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hammad, ulu azmi, and peculiarity of muhajireen and ansar, remarkableness in the days of 

the Holy Prophet Muhammad  

762-239   ฮิฟซุลกุรอาน 2                                                                                   1(1-0-2) 

              Hifz al-Qur’an II 

 แปลและทองจํายุซอัมมา สูเราะฮฺ อัลมุฏอฟฟฟน อัลอินชิกอก อัลบุรูญ 

 Translation and memorization Juz Amma surah Al-Mutaffifin, Al-'Inshiqaq, Al-Buruj 

 

762-240  ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                                                      2(2-0-4) 

             Arabic Language for Islamic Studies Teacher II  

  บทสนทนาตอบโต ตามสถานการณตางๆ อานจับใจความ สรุปขอความ แสดงความคิดเห็นจากเรื่อง

และสถานการณตางๆ การแสดงความรูสึก ความคิดเห็น เลาเหตุการณ ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน การ

เขียน 

 Dialog in various situations, reading comprehension, and making conclusion, giving 

comments on the subject read and other situations, giving perceptions and opinions, narrations, 

practicing listening, speaking, reading and writing skills   

762-241  ไวยากรณอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                                      2(2-0-4) 

              Grammar Arabic Language for Islamic Studies Teacher  

 ไวยากรณพ้ืนฐานในการใชภาษาอาหรับ การผันคํา ประเภทของคํา โครงสรางประโยค สํานวนโวหาร 

 Basic syntax for using Arabic language, inflection, types of word, sentence structure 

and phraseology 

762-243   อัลหะดีษ 3                                                                                       1(1-0-2) 

             Al-Hadith III 

 หะดีษท่ีเก่ียวกับหลักคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในอิสลาม เตาฮีด ตักวา อามานะห มัสอูลียะฮฺ อัลอิจ

ติฮาต การใชทําความดียับยั้งจากความชั่ว สิ่งเรนลับ วิญญาณ ญิน ซัยฏอน ซิฮร มุอญีซาต กะรอมะฮ วะฮฺยุ 

 Hadith on good ethics in Islam, tauheed, takwa, amanah, masuliyah, al-ijtihad, doing 

good and avoiding evil, unseen things, spirit, Jin, syaitan, sihr, mu’jizat, karamah, wahyu 

762-331  ประวัติศาสตรอิสลาม 2                                                                       3(3-0-6) 

             Islamic History II 

               ราชวงศอุมัยยะฮฝงตะวันออก ราชวงศอุมัยยะฮในสเปน ราชวงศอับบาซียะฮ ราชวงศอุสมานียะฮ  

ประวัติศาสตร สังคม การเมือง ความโดดเดนในแตละยุค บทเรียนจากประวัติศาสตร  

                 Umayyah dynasty of the east, Umayyah dynasty of Spain, Abbasiyyah dynasty, Us-

maniyyah dynasty, history, society, politics, remarkableness in each period, lesion from history 
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762-332  ศาสนบัญญัติ 2                                                                                 3(3-0-6) 

             Islamic Jurisprudence II 

 การจัดการและการละหมาดญะนาซะฮฺ เอียะติกาฟ อุฎฮียะห สิ่งท่ีฮะลาล และฮะรอมในการบริโภค 

สิ่งเสพติด นิกาฮฺ มะฮัร วะลีมะฮ มุฏอะฮ อีลาอ ฏอลาก คุลอุ ฟซคุ ซิฮาร อิดดะฮ หนาท่ีระหวางสามีภรรยา การ

กําเนิด-คุมกําเนิด การผิดประเวณี การเบี่ยงเบนทางเพศ 

 Janazah management and prayers, I’tikaf, udhhiyyah, permissible and impressible 

things to consume, drug, marriage, dowry, wedding, mudha’h, ila’, khalaq, khulu’, fasikh, sihar, 

‘iddah, duties of wife and husband, birth, birth control, adultery and sexual orientation 

762-333  ฮิฟซุลกุรอาน 3                                                                                 1(1-0-2) 

             Hifz al-Qur’an III 

 แปลและทองจํายุซอัมมา สูเราะห อาบาซา อัตตักวีร อัลอินฟฏอร 

 Translation and memorization Juz Amma surah 'Abasa, At-Takwir, Al-'Infitar 

762-334  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                                                         2(2-0-4) 

             Malay Language for Islamic Studies Teacher I 

 โครงสรางของภาษามลายูและยาวี หนวยเสียง พยัญชนะ สระ คําศัพทหมวด ประโยคพ้ืนฐาน 

วัฒนธรรมมลายู การสื่อสารเบื้องตนตามสถานการณตางๆ โดยเนนทักษะ การฟง การพูด  

 Structure of Malay and Jawi, phonetics, consonances, vowels, vocabularies, basic 

sentences; Malay cultures; basic communication in various situations by emphasizing on listening 

and speaking skills 

762-336  ศาสนบัญญัติ 3                                                                                  3(3-0-6) 

             Islamic Jurisprudence III 

  การซ้ือขาย สิ่งท่ีฮาลาล ฮารอมในการซ้ือขาย ดอกเบี้ย การออม การบริหารจัดการทรัพย การ

ประกอบอาชีพและการลงทุน การเชา มุฎอรอบะฮ หุนสวน มุนาซาก็อต สถาบันการเงิน ธนาคาร สหกรณ การ

วะกัฟ การให มรดก พินัยกรรม การจับจองท่ีรกราง หลักการอาญา ญิฮาด กิศอศ กัฟฟาเราะฮฺ การฆาตนเองและ

ผูอ่ืน การผิดประเวณี มุสาฮะกอฮ การลักขโมย ปลนสะดม ตะซีร รัฐและระบบการปกครองในอิสลาม 

 Buy and sell, halal (permissible) and haram (impermissible) to buy and sell, interest, 

saving, management of assets, occupation and investment, leasing, mudharabah, partnership, 

munasaqat, financial institutions, banks, cooperative banks, waqaf, giveness, heritage, will, reser-

vation of fallow, criminal principles, jihad, qisas, kaffarah, suicide and killing others, adultery, mu-

sahakah, burglary, pillage, tashir, state and regime system in Islam 
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762-337  ฮิฟซุลกุรอาน 4                                                                                  1(1-0-2) 

             Hifz al-Qur’an IV 

 แปลและทองจํายุซอัมมา สูเราะฮฺ อัลนะบะอฺ อันนาซิอาต 

 Translation and memorization Juz Amma surah An-Naba', An-Nazi`at 

 

762-338  ตัฟซีรอัลกุรอาน                                                                          3(3-0-6) 

             Interpretation of al-Qur’an 

 ความหมาย ความสําคัญ สาเหตุของการประทาน และบทเรียนท่ีไดรับจากซูเราะห อันนะบะอถึงอัน

นาส อัลฟุรกอน  

 Meaning, importance, reasons of the revelation and lesson obtained from surah al-

Naba to surah al-Furqan 

762-339  อัลหะดีษ 4                                                                                       1(1-0-2) 

             Al-Hadith IV 

 หะดีษท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว สามี ภรรยา บิดามารดา บุตร ญาติใกลชิด 

บุคคลในสังคม 

 Hadith on the relationship between family members, husbands, wives, parents, chil-

dren, close relatives and people in the society 

762-340  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2                                                         2(2-0-4) 

              Malay language for Islamic Studies Teacher II 

 บทสนทนาตอบโต ตามสถานการณตางๆ การแสดงความรูสึก ความคิดเห็น เลาเหตุการณ ในทักษะ

การฟง การพูด การอาน การเขียน 

 Dialog in various situations, giving perceptions and opinions, narrations, practicing lis-

tening, speaking, reading and writing skills  

  762-341   ไวยากรณมลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                                      2(2-0-4) 

            Malay Grammar for Islamic Studies Teacher  

 ไวยากรณพ้ืนฐานในการใชภาษามลายู ประเภทของคํา โครงสรางประโยค สํานวนโวหาร 

 Basic syntax for using Malay language, types of word, sentence structure and phrase-

ology 

762-342  การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                                  2(2-0-4) 

              Teaching Malay for Islamic studies teacher 

              การสอนภาษามลายูโดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆเพ่ือการพัฒนาทักษะ การฟง การพูด การอาน 

การเขียน ของผูเรียน  
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              Teaching Malay language by using a variety of techniques and methods for improving 

listening, speaking, reading and writing skills of students 

762-431  อัลหะดีษ 5                                                                                        1(1-0-2) 

             Al-Hadith V 

 หะดีษท่ีเก่ียวกับการซ้ือขายและการเงินในอิสลาม สัญญาซ้ือขาย ลงทุน กูยืม ดอกเบี้ย การให วะกัฟ 

 Hadith on trading (buy and sell) and finance in Islam, buy and sell contract, invest-

ment, loan, interest, giveness and wakaf  

762-432  การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                               2(2-0-4) 

              Teaching Arabic for Islamic Studies Teacher 

              การสอนภาษาอาหรับโดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆเพ่ือการพัฒนาทักษะ การฟง การพูด การอาน 

การเขียน ของผูเรียน  

              Teaching Arabic language by using a variety of techniques and methods for improv-

ing listening, speaking, reading and writing skills of students 

762-433  อัลหะดีษ 6                                                                                       1(1-0-2) 

             Al-Hadith VI 

  หะดีษท่ีเก่ียวกับหลักกฎหมายอาญา กิศอศ ลักขโมย ปลน ตะซีร การญีฮาด ฯลฯ การเมืองการ

ปกครองในอิสลาม 

 Hadith on principles of criminal law, qisas, burglary, robbery, tashir, jihad, etc., poli-

tics and government in Islam 

762-451  การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 1                                                       3(2-2-5) 

              Instructional Management of Islamic Studies I  

              ความสําคัญ จุดมุงหมาย วัตถุประสงค ลักษณะการจัดการการเรียนการสอนอัล-กุรอาน อัลหะดีษ    

อะกิดะฮฺ ฟกฮฺ คุณลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของผูสอนและผูเรียนอิสลามศึกษา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน 

การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรูสาระอัล-กุรอาน อัลหะดีษ อะกิดะฮฺ และฟกฮฺ การจัดการเรียนรูและ

การจัดการชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู การฝกการจัดการเรียนรูโดยวิธีการฝกแบบจุลภาคและ

การประยุกตใชในสถานศึกษา 

              Significance, objectives, purposes, patterns of learning and teaching management of al-

Quran, al-Hadith, aqidah, fiqh; characteristics and tasks of teachers and learners of Islamic stud-

ies; formats, techniques and methods of teaching; design and planning of learning management 

for al-Quran, al-Hadith, Aqidah, and fiqh; learning and classroom management, learning meas-

urement and evaluation, practice of learning management by micro-teaching and its applications 

in schools 
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762-452  การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 2                                                   3 (2-2-5) 

             Instructional Management of Islamic Studies II 

             ความสําคัญ จุดมุงหมาย วัตถุประสงค ลักษณะการจัดการการเรียนการสอนอัตตารีค อัคลาก ภาษา

อาหรบัและภาษามลายู รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรูสาระอัตตารีค 

อัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู การจัดการเรียนรูและการบริหารชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการ

เรียนรู การฝกการจัดการเรียนรูโดยวิธีการฝกแบบจุลภาค และการประยุกตใชในสถานศึกษา 

             Significance, purpose, objective, patterns of learning and teaching management of al-

tarikh, Aklaq, Arabic and Malay languages; formats, techniques and methods of teaching; design 

of teaching , planning and learning management of al-tarikh, Aklaq, Arabic and Malay languages; 

learning and classroom management,  learning measurement and evaluation, practice of learn-

ing management by micro-teaching and applications in schools 

 

 กลุมวิชาเอกเลือก   

761-329    หลักดะอฺวะฮ                        3(3-0-6)  

                Principles and Methods of Da‘wah 

              ความหมาย เปาหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮในอิสลาม ประวัติการดะอวะฮของบรรดาศาสดา 

กระบวนทัศนอิสลามในการดะอวะฮและการดะอวะฮในมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอวะฮในสังคม

ปจจุบัน 

             Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; history of prophets’ 

Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and its universal dimensions; means and techniques of Da‘wah 

in modern society 

761-333  จิตวิทยาศาสนา            2(2-0-4) 

   Psychology of Religion 

 ความเปนมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาศาสนาของนักจิตวิทยา  แนวคิด และทฤษฎีทาง

จิตวิทยาศาสนา อารมณ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทัศนคติ ตลอดจนประสบการณทางศาสนา 

 Origin of psychology of religion, methodology of studying religion of psychologists, 

concepts and theories of psychology of religion, emotion, behavior, personality, and attitude as 

well as religious experiences 

762-461  การศึกษาอิสลามในอาเซียน           3(3-0-6) 

  Islamic Education in ASEAN 

 ระบบการศึกษาอิสลามในกลุมประเทศอาเซียน ท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา เนน

การศึกษาอิสลามในประเทศไทย 
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 Islamic educational systems of basic and higher education in ASEAN; emphasis on 

Islamic education in Thailand 

762-462  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต            2(2-0-4) 

 Education in Southern Border Provinces 

  การเรียนการสอนในอดีตสมัยปตตานีเปนศูนยกลางวิชาการอิสลาม การจัดการศึกษาในระบบ

ปอเนาะดั้งเดิม พัฒนการดานการศึกษาจากอดีตถึงปจจุบัน การวิเคราะหระบบการเรียนการสอน การเมือง การ

ปกครอง และการบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

 Teaching and learning in the past during the time period Pattani became an academ-

ic center of Islam, educational provision in the original Pondok system, development of educa-

tion from the past to the present, analyzing system of teaching and learning, politics, govern-

ment, educational administration in the southern border provinces of Thailand 

762-470  วิทยาการสอนอิสลาม               2(2-0-4)  

Islamic  Pedagogy 

 แนวคิด จิตวิญญาณความเปนครู คุณลักษณะความเปนครู และเทคนิควิธีการสอนตามแบบฉบับของ

ทานนบีมูฮัมหมัด  

 Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy 

based on the practices of the Prophet Muhammad (s.a.a.w) 

762-471  วิทยาการสอนอัลกุรอาน                                                                     2(2-0-4) 

             Qur’anic Pedagogy 

              วิทยาและเทคนิกการสอนอัลกุรอาน การสอนแบบติลาวะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิ

รออะตี เปนตน 

             Science and teaching technique of al-Qur’an, Tilawati method of teaching, Iqra 

method of teaching, Qiraati method of teaching 

766-312  กฎหมายครอบครัวอิสลาม           3(3-0-6) 

   Islamic Family Law 

 การหม้ัน  การสมรส  สิทธิและหนาท่ีของคูสมรส การสิ้นสุดของการสมรส การเลี้ยงบุตรและการ

ปกครอง สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา 

 Engagement, marriage; rights and obligations of the couples; cancellation of marriage; 

child rearing and guardianship; rights of children and parents 

766-414  กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม          3(3-0-6) 

  Law of Inheritance and the living Will in Islam 
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 หลักการแบงมรดกในอิสลาม  ผูมีสิทธิรับมรดก  การตัดสิทธิในมรดก  การทําพินัยกรรม ทัศนะการ

แบงมรดกของชาวอาหรับกอนอิสลาม  

                Division of inheritance in Islam; eligible recipients; disinheritance; Will in Islam; Arabic 

concepts of inheritance division before the coming of Islam 

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ 
ช่ือ–นามสกุล/เลขบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายอิบรอฮีม  

ณรงครักษาเขต 

3959900484360 

 

รอง   

ศาสตรา 

จารย 

- Ph.D. (Education)    

University of Malaya, 

Malaysia, 2004 

- M.ed (Islamic Educa-

tion), International     

Islamic University  Ma-

laysia, Malaysia, 1995 

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

วิทยาลัยครยูะลา, 2537 

350 350 350 350 350 

2 นายอะหมัด ยี่สุนทรง 

  3949900121003 

 

ผูชวย 

ศาตราจารย 

ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, 2547 

-ศษ.ม (ศึกษาศาสตรเพ่ือ

พัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,  

2533 

-ศศบ.(รัฐศาสตร)

มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 

2521 

350 350 350 350 350 

3 นายนิฟาริด              

ระเดนอาหมัด 

  3959900113467 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

-ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร-การสอน

วิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 

2528 

-Diploma (Education), 

350 350 350 350 350 
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ลําดับ 
ช่ือ–นามสกุล/เลขบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

Okayama University Ja-

pan, 1989 

-วท.บ. (ศึกษาศาสตร- 

ฟสิกส), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2521 

4 นายสราวุธ สายทอง 

 3820200081753 

 

อาจารย - Ph.D. in Education (Cur-

ricula & Teaching Meth-

ods), International Uni-

versity of Africa, Sudan, 

2013 

- M.A. (Teaching Arabic to 

Non-Arabic Speakers), 

Khartoum International 

for Arabic Language, Su-

dan, 2009 

- B.A. (Education – Arabic 

Language) International 

University of Africa, Su-

dan, 2006 

350 350 350 350 350 

5 

 

นายเกตุ อัสมิมานะ 

1639800054033 

อาจารย - Ph.D. (Arabic Language),  

Aligarh Muslim University,  

India, 2013 

- M.A. (Arabic Language),  

Aligarh Muslim University, 

India, 2009 

-ศศ.บ (ภาษาอาหรับ), 

วิทยาลัยอิสลามยะลา, 2550 

350 350 350 350 350 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล/เลข

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายกาเดร สะอะ  

3950100483646 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

- Ph.D.(Arabic  Language),  

University Utara Malaysia, 

Malaysia, 2010 

- M.A. (Arabic as a Second 

Language), International 

Islamic University Malaysia, 

Malaysia,  1994 

- B.A.การเผยแพร (ดะวะห) 

The Islamic University of 

Imam Muhammad bin 

Suud, Saudi Arabia, 1992 

350 350 350 350 350 

2 นายอับดุลฮาดี   

สะบูดิง 

3960400187465 

อาจารย -Ph.D. (Islamic Studies), 

Universiti Sains Malaysia, 

Malaysia, 2014 

-ศศ.ม.(อิสลามศึกษา), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2547 

- B.A. (Usuluddin), Al-Azhar  

University, Egypt, 1997 

350 350 350 350 350 

3 นายอีสมาแอ กาเตะ 

3950100655706 

อาจารย -Ph.D. (Islamic Studies), 

Universiti Sains Malaysia, 

Malaysia, 2012 

-ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,  

2547 

-B.A. (Islamic Studies),   

University of Madinah,  

Saudi Arabia, 1996 

 

 

350 350 350 350 350 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล/เลข

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

4 นายอัสมัน แตอาล ี

3950600036771 

 

อาจารย -Ph.D. in Islamic Revealed 

knowledge and Heritage 

(Fiqh and Usul al Fiqh), 

International Islamic Uni-

versity Malaysia, Malaysia, 

2013 

-ศศ.ม.(อิสลามศึกษา), 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2547 

-B.A. (Islamic Law), Islamic 

University of Madinah, 

Saudi Arabia, 2002 

350 350 350 350 350 

 

 

 

 

 

5 Mr. Abdulai  Kaba 

        0161856 
Lecturer -Ph.D. (Islamic and other 

civilizations, 2010), Interna-

tional Islamic U. Malaysia, 

Malaysia, 2002 

- M.H.Sc.Psy. (Clinical and 

Counseling Psychology), 

International Islamic U. 

Malaysia, Malaysia, 2002 

- B.H.Sc.Psy. (Psychology), 

International Islamic U. 

Malaysia, Malaysia, 1997 

350 350 350 350 350 
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ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล/เลข

บัตรประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

6 นายมูฮมัหมดัอาฟฟ 

อัชซอลีฮีย 

3950100082196 

อาจารย -Ph.D. (Development    

Education, Chulalonkorn 

University, 2559 

-M.A. Curriculum Studies, 

Universiti Sains Malaysia, 

2552 

-วท.บ. (ศึกษาศาสตร) ฟสิกส, 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2549 

350 350 350 350 350 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ 
ช่ือ – นามสกุล/เลขบัตร

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปท่ีจบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางนวมน จันทรกลิ่น 

   
อาจารย -อ.ม.(วรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2535  

 -ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดไีทย) 

เกียรตินิยมอันดับ1 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2530 

 

48 48 48 48 48 

2 นายกิตติศักดิ์  ณ พัทลุง อาจารย -ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,     

2545 

-ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร, 

2531 

96 96 96 96 96 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

  หลักสูตรนี้ไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณทางวิชาชีพครู 1-2 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-

2 ท่ีนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและผานเกณฑการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

   1) การฝกประสบการณทางวิชาชีพครูอิสลามศึกษาระหวางเรียน ประกอบดวยการเรียนรูระบบการ

บริหารจัดการ การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน การออกแบบการจัดการ

เรียนรู การออกแบบสื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผล การฝกทักษะความเปนครู และฝกทักษะการสอนแบบ

จุลภาค 

  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โดยอิสระควบคูกับการนิเทศ การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช

สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การ

สมัมนาทางการศึกษา 

 

  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  1) มีทักษะในการฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน มีประสบการณตรงในการประกอบ

วิชาชีพครูโดยการบูรณาการความรูท่ีศึกษาตามหลักสูตรมาใชในสถานศึกษา 

2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีการสอนใน

สถานศึกษาเต็มเวลาเพ่ือเรียนรู มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 

  3)   บูรณาการความรูเพ่ือนําไปแกปญหาทางการศึกษาสําหรับการฝกประสบการณภาคสนาม ได

อยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รวมท้ังสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงาน/สถาน

ประกอบการได 

  4)  มีความสามารถในการเปนผูนํา และผูตาม รวมท้ังแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอยาง

สรางสรรคและเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

  5)    มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน 

  6)    มีความกลาแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

  8)    สามารถจัดทําแผนการเรียนรูอิสลามศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญรวมกับสถานศึกษา 

  9)    สามารถนําผลวิจัยมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

10)   มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครูเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนในทุกดาน  โดยเฉพาะดาน 

คุณธรรม จริยธรรม 

4.2 ชวงเวลา 

 ภาคการเรียนท่ี 1 และภาคการเรียนท่ี 2 ของชั้นป 5 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ปการศึกษา 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

นักศึกษาชั้นปท่ีหาทําวิจัยในชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายวิชา 

762-503 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 และ762-504 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 โดยกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 5 ทําวิจัยใน

ชั้นเรียนปการศึกษาละ 1 เรื่อง วิชาแรก (ภาคการศึกษาท่ี 1) กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยบทท่ี 1- บทท่ี 3 และวิชา

ท่ีสอง (ภาคการศึกษาท่ี 2) กําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยบทท่ี 4 - บทท่ี 5 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

       1) มีศักยภาพสูงทางดานการวิจัย สามารถศึกษาตอและทําวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนได 

2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณการวิชาชีพครูและ 

ปฏิบัติการวิชาชีพครู) 

3) มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ  

พัฒนาผูเรียน 

5.3 ชวงเวลา  

     ชั้นปท่ี 5 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

     ไมนับหนวยกิต    

5.5 การเตรียมการ 

     มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยชั้นเรียนและอาจารยนิเทศวิทยาลัยอิสลามศึกษาใหคําแนะนํา

ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการฝกปฏิบัติการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

     ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
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               หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรูดานอิสลามศึกษาและวิชาชีพครู

ท่ีบูรณาการและสามารถจัดการความรูอยาง

มีระบบและตอเนื่อง 

2.  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และ 

สามารถวิเคราะหสถานการณตางๆ อยางมี

วิจารณญาณ มีสมรรถนะสากล และเขาใจ

พหุวัฒนธรรม  

 

 

 

3. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

 

 

4. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

ผานการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับความเปนครูในทัศนะอิสลามใน

การบูรณาการองคความรูระหวางกลุมวิชาเนื้อหาวิชาชีพครู 

2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดอยางมีเหตุผล 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการวิเคราะหประเด็นปญหา 

3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมสัมมนาในระดับตางๆ ท้ังท่ีจัดข้ึนใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ เชนภาษาอังกฤษ 

และภาษาอาหรับ 

5. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเขาใจพหุวัฒนธรรม 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เขารับการทดสอบทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย

คอมพิวเตอร 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 

การสืบคนจากหองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียน

แบบ e-learning 
 

1.เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

2.รวมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 

3.พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

4.จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนโดยใชภาษาอังกฤษ

รวมดวยไมนอยกวารอยละ 50 

5.รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ผานทางโปรแกรม Tell Me More 

6.สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงานหรือฝกงานใน

ตางประเทศ 

7.นักศึกษาบางสวนเขารวมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ

ผานทางโครงการ IISN 
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5. มีความรูความสามารถในการวิจัยและใช

ประโยชนจากการวิจัย 

 

 

 

6. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งตรงตามอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (I-Wise) 

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 

2. เขียนวิจัยชั้นเรียนในชั้นปท่ีหาโดยมีอาจารยนิเทศกเปนผูให

คําปรึกษาและมีการนําเสนอตัวอยางบางบทวิจัยในสัมนาระหวาง

ฝกโดยใหผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยมารวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพการวิจัยของนักศึกษา 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร สนับสนุนงบประมาณ และจัด

กิจกรรมในการนําเสนอโครงการท่ีเนนการถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนนุการรวมโครงการในวันถือประโยชนของเพ่ือนมนุษย

เปนกิจท่ีหนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตสํานึกของการถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจ

ท่ีหนึ่งในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

2.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป  

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

  1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จรยิธรรม  

   (1)  มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนสํานึกในหนาท่ีของตนเองและ  

        ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

   (2)  ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ินและ 

                   นานาชาติ 

   (3)  มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตองและดีงาม 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เนนการเขาชั้นเรียน การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตยและความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ 

      มอบหมายและการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   (2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมติ 

                  กรณีตัวอยาง  สถานการณจําลอง  และสื่อตางๆ 

   (3)  มอบหมายงานกลุมและหรืองานรายบุคคลใหคิดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแก 

                  เพ่ือนมนุษย 

   (4)  มอบหมายงานกลุมหรืองานรายบุคคลใหศึกษาบุคคลท่ีมีความเสียสละและจิต 

                  สาธารณะตอสังคม 
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   (5)  เขารวมกิจกรรมในวันถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง(เชน ใหคิดคําขวัญ 

                  และจัดทําโปสเตอรเก่ียวกับความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตองและดีงาม) 

   (6)  อบรมจริยธรรม บรรยายและนําเสนอกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี 

                  สารสนเทศ  (เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีวัตถุประสงคไมสุจริต หรือจาก 

                  มิจฉาชีพ เปนตน ) 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการเขาชั้นเรียนสมํ่าเสมอ การตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้น 

     เรียน  การเขารวมกิจกรรม ความซ่ือสัตย และการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา  

(2)  ประเมินจากการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุมท่ีมีการคนหาขอมูลจากแหลง 

เรียนรูตาง ๆโดยจะตองมีการอางอิงของขอมูลอยางครบถวน 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4)  สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 

(5)  ประเมินจากการทํางานกลุมและผลงานของกลุม   

   (6)  ประเมินจากคะแนนจิตพิสยั  

2.1.2 ความรู   

1) ผลการเรียนรูดานความรู 

 (1)  เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต 

 (2)  มีความรอบรู โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

                ของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

 (3)  แสวงหาความรูจากงานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1)  ใหความรูครอบคลุมทฤษฎีและหลักการท่ีควรจัดในกลุมภาษา กลุมมนุษยศาสตร  

     กลุมสังคมศาสตรและกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 (2)  จัดใหมีการเรียนรูจากสื่อท่ีทันตอเหตุการณปจจุบัน 

 (3)  จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง 

 (4)  มอบหมายงานใหคนควาจากสื่อ/งานวิจัยและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 (5)  จัดใหมีการเรียนรูจากสภาพจริง 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

   (1)  การนําเสนอผลงาน 

   (2)  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

    (3)  ประเมินผลดวยผลการตรวจผลงานการทดสอบยอย  การสอบกลางภาคและการ 

   สอบไลประเมินผลโดยใชหลักการประเมินตามสภาพจริง  เชน การนําเสนอผลงาน แฟม 
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   สะสมผลงาน การทัศนศึกษา การทดสอบ เปนตน 

   2.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

 (1)  สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

 (2)  สามารถสืบคนและประเมินขอมูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 (3)  สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค 

 (4)  สามารนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือทําความเขาใจและ สรางสรรค 

      สังคม 

  2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1)  จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด(ท่ีเนนการบูรณาการความรูใน 

        ศาสตรตาง ๆ) ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม เชน สะทอนคิด อภิปรายกลุม วิเคราะห  

        กรณีศึกษาจากสื่อประเภทตาง ๆ   การโตวาที  การจัดทําโครงการ  

  (2)  จัดกิจกรรมท่ีนักศึกษามีโอกาสคิดวิเคราะหจากกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ  

        สถานการณจริง 

  (3)  จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงและเรียนรูจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

  (4)  อภิปรายกลุมยอยจากสื่อตาง ๆ เชน ภาพถาย  โปสเตอร  ขาว 

  (5)  สํารวจปญหาเก่ียวกับบทเรียนในภาคสนาม 

  (6)   ใหนักศึกษาสืบคนจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

  (7)  สอนใหคิดแบบวิทยาศาสตรและฝกวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 

  (8)  ใชการสอนแบบ PBL 

  (9)  สอนใหคิดแบบวิเคราะหแยกแยะองคประกอบของกระบวนการผลิตสื่อประเภทตางๆ 

  (10)  ฝกแกโจทยปญหา  

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1)  ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็น 

  (2)  ประเมินจากการทํางานกลุม 

  (3)  ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

  (4)  ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 

  (5)  ประเมินจากขอสอบ/การสัมภาษณ/การสังเกต  /การทําแบบฝกหัด/แบบทดสอบ/ 

                      ท่ีใหนักศึกษาไดฝกแกปญหา 

  (6)  วัดและประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูรับสารท่ีรูเทาทันสื่อ 
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   2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1)  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม 

  (2)  สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะ 

                  ผูนําและสมาชิกของกลุม 

  (3)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกันบุคคลท่ัวไป 

  (4)  สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมท้ัง 

                  ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

  (5) รับผดิชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

 (1)  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม  ฝกการเปนผูนํา  สมาชิกกลุม  ฝกความ  

     รับผิดชอบและปฏิสัมพันธระหวางกัน และ/หรือนําเสนอหนาชั้นเรียน 

   (2)  มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุมใหนักศึกษาติดตามสื่อขาวสารอยางตอเนื่อง 

        จากแหลงเรียนรูประเภทตาง ๆ 

   (3)  เสนอผลงานโดยการจัดบอรดนิทรรศการ 

   (4)  ศึกษาภาคสนามและนําผลการศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและอภิปรายในชั้นเรียน 

   (5)  ทัศนศึกษาและมอบหมายงานใหสรุปผลการทัศนศึกษาเปนกลุม  

   (6)  จัดสถานการณท่ีเปนปญหาใหนักศึกษารวมกลุมกันแกไขปญหา  

   (7)  มอบหมายงานรายบุคคล 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

  (1)  สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม 

  (2)  ประเมินความสมํ่าเสมอของการเขารวมกิจกรรมกลุม 

  (3)  ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  (4)  ประเมินการทํางานกลุม 

  (5)  ประเมินการนําเสนอผลงานกลุม 

  (6)  จัดโอกาสใหเพ่ือนรวมชั้นประเมินการทํางานกลุม 

  (7)  จัดใหมีแบบทดสอบความรูจากการทัศนศึกษา 

   2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟง  

       พูด อานและเขียน 
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 (2)  กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ 

      สถานการณ เพ่ือการสืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอ และสื่อสาร 

(3)  เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมใน 

     การแกปญหา 

       2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีเนนการฝกทักษะท้ัง 4          

                 ของการสื่อสารในระหวางผูเรียนผูสอน 

    (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะหและแสดง 

         ความคิดเห็นจากสื่อท่ีนําเสนอ 

    (3)  ฝกปฏิบัติการฟงจากสื่อประเภทตาง ๆ  

    (4)  ฝกเขียนเพ่ือการสื่อสารในรายงานกลุมและรายงานเดี่ยว 

    (5)  บรรยาย สาธิตและฝกปฏิบัติ การพูดภาษาไทย วิจารณการฝกปฏิบัติและรวม 

         อภิปรายเสนอแนะขอบกพรอง 

    (6)  ฝกปฏิบัติการเปดรับสื่อและขาวสารประเภทตาง ๆ 

(7)  จัดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรและสถิติ 

    (8)  บรรยาย สาธิต ฝกปฏิบัต ิ

    (9)  ฝกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลทางสถิติ 

(10) มอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเว็บไซตสื่อการสอน e-learning และทํารายงาน  

      โดยเนนการคนควาจากแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  การมีสวนรวมในชั้นเรียน  

   (2)  ทักษะในการเขียนรายงาน 

   (3)  ใบงาน 

   (4)  ทักษะในการพูด 

(5)  ทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6)  ความสามารถในการใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิตเพ่ืออธิบาย ผลงานไดอยาง 

     เหมาะสม 

(7)  ประเมินจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี

    (8)  การสังเกตพฤติกรรม 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรมและ 

วัฒนธรรมในสังคมไทยและโลก 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลาและซ่ือสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความ 

 คิดเห็นของผูอ่ืน 

(3)  เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน 

(4)  เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมท้ังมีความ 

 รับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

 และวิชาชีพ 

(5)  ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม 

(6)  มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยตามระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

(2)  มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี ฝกความรับผิดชอบ 

(3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรมจรยิธรรม 

     ของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนการเรียนรูจากสถานการณจริง บทบาทสมมุติ  กรณีศึกษา 

     (Case study) 

(5)  การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายป ตลอดหลักสูตรและกิจกรรมเสริม 

       หลักสูตรตามท่ีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกําหนด 

  (6)  จัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจิตวิญญาณในการถือประโยชนสังคมเปนท่ีตั้ง 

  (7)  จัดกิจกรรมยกยองนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม ทําประโยชนตอสงัคม 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย การเขา  

     รวมกิจกรรม 

(2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี 

(3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือนและจากผลงานกรณีศึกษา 

(4) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตรและ 

     กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2.2.2 ความรู   

         1) ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูในสาขาวิชาการสอนอิสลามและอิสลามศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง

กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

(2) มีความรูในการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในการวางแผน และแกปญหาในชีวิต  

ประจําวันและการประกอบอาชีพตามหลักการของอิสลามไดอยางสรางสรรค  

และเหมาะสม 

(3) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 

(4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางดานการศึกษาอิสลามและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

(5) มีความรูในกระบวนการและหลักการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 

         2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) เนนการเรียนการสอนท่ีเปน active learning 

(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง 

(3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณตรง 

(4) จัดใหมีรายวิชาวิจัยและการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

(1)   การทดสอบยอย  

(2)   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3)   การประเมินจากการรายงาน/แผนงาน/โครงการ 

(4)   ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

(5)   วัดและประเมินผลจากการฝกปฏิบัติการสอน 

(6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

      1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางอยางเปนระบบ มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจแนวคิดและหลักฐานใหมๆจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย อันจะนําไปสูขอสรุปท่ี
ถูกตองและเปนประโยชน  

(2) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรู
ทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของและผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจนั้นอันสอดคลองกับหลักการของ
อิสลาม 
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(3) มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
มาพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผลตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีฝกทักษะการคิด ท้ังในระดับบุคคลและกลุม เชน อภิปรายกลุม 

การทํากรณีศึกษา การโตวาที สัมมนา การจัดทําโครงการ เปนตน 

(2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 

(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยางมีวิสัยทัศน (Research and Development และ

Vision-based learning) 

(4) การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม (Research-based learning) 

(5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 

(2) การนําเสนอผลงาน 

(3) การใชขอสอบหรือแบบฝกหัดท่ีใหนักศึกษาคิดแกปญหา 

(4) การใชแบบทดสอบ/สัมภาษณท่ีใหนักศึกษาคิดแกปญหา 

(5) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 

(6) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

(7) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

   2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม 

(3) สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลท่ัวไป 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการทํางานเปนกลุมและงานท่ีตองมีปฎิสัมพันธระหวางบุคคล 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติ 

(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ในรายวิชา

ตางๆ 

(4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทํากิจกรรมกลุม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้น 

(4) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุม และการเปนผูนําในการอภิปรายซักถา 

(5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

   2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ัง  

     ท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

 (2)  มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช   

          ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาอิสลามศึกษาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใช 

          เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 

 (3)  มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการ 

          นําเสนอดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะการสื่อสารท้ังการพูด การฟง การเขียน ในระหวางผูเรียน 
ผูสอนและผูเก่ียวของอ่ืนๆ 

(2) จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
หลากหลายและเหมาะสม 

(3) จัดประสบการณใหผูเรียนนําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาอิสลามจากขาว

หนังสือพิมพและแหลงขอมูลอ่ืนๆ 
(5) การสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาอิสลามโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ   ประเมินจาก 

(1) ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอผลงานและการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเขียนรายงาน 

(3) ทักษะการใชการเรียนการสอน 

(4) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษา

อิสลาม   
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(5) วัดและประเมินจากผลการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาอิสลามโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(6) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(1)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาดวยการบูรณาการอยางสมดุล โดยสามารถ 

     วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู จัดการชั้นเรียนและวัดและประเมินผลการ 

     เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2)  มีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลายอยางสรางสรรค 

(3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถ 

     พิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางและผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(1) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูดานการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและ

จากประสบการณตรง เชน การฝกประสบการณระหวางเรียน การฝกทักษะการสอนและการ

จัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน การฝกการจัดทําแผนการเรียนรู 

การผลิตสื่อการเรียนรู ตลอดจนการทดลองการประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

(2) การฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(3) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา 

(4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร  

 3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(1) ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรูอิสลามศึกษา  

(2) ประเมินจากผลการฝกปฏิบัติทักษะการสอนและการจดัการเรียนรู 

(3) ประเมินจากผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนปฏิบัติการสอน 

(4) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 

(5) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Map-

ping)   

3.1แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวด

การศึกษาท่ัวไป   

3.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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     (1)  มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานึกในหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน รวมท้ัง

เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

     (2)  ตระหนักและเห็นคุณคาในความตางและหลากหลายของวัฒนธรรมทองถ่ิน และนานาชาติ 

     (3)  มีความเสียสละและจิตสาธารณะท่ีถูกตองและดีงาม 

3.1.2 ดานความรู 

     (1)  เขาใจความรูพ้ืนฐานของศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิต 

     (2)  มีความรอบรู โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตรตาง ๆ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

              (3)  แสวงหาความรูจากงานวิจัย หรือแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

  3.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

     (1)  สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

     (2)  สามารถสืบคนและประเมินขอมูลจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

     (3)  สามารถคิดวิเคราะห รูเทาทันสถานการณและแกปญหาอยางสรางสรรค 

     (4)  สามารนําความรูไปเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือทําความเขาใจและสรางสรรคสังคม 

  3.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (1)  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม 

    (2)  สามารถปรับตัว รับฟง ยอมรับความคิดเห็น และทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะผูนําและ 

          สมาชิกของกลุม 

    (3)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกันบุคคลท่ัวไป 

    (4)  สามารถรวมกลุมคิดริเริ่ม วางแผนและตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม รวมท้ังดํารงชีวิตไดอยาง

มีความสุข 

    (5)  รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  3.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        (1)  สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการฟง พูด อานและเขียน    

    (2) กาวทันเทคโนโลยีปจจุบันและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือการ

สืบคน ศึกษาดวยตนเอง นําเสนอและสื่อสาร 

             (3) เขาใจปญหา วิเคราะห และเลือกใชกระบวนการทางคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาแกน 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะดานปญญา 4. ทักษะดานคสพ. 5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    

417-101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 
417-102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 
411-101 ภาษากับความคดิและการสื่อสาร ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
411-102 ความคิดกับทักษะการฟงและการพูด ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● 
411-103 ชีวิตกับวรรณกรรม ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● - ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
411-104 ภาษาไทยมาตรฐาน ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 
413-111 ภาษามลายู 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ● 
281-xxx กีฬา ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
264-102 ทักษะชีวิต ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 
282-201 ชีวิตและสุขภาพ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 
425-101 มนุษยกับมรดกทางอารยธรรม ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
437-101 ปรัชญาชีวิต ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ - - 

993-101 สุขภาวะกายและจิต ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ 
261-201 ทักษะการคิด ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● 
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รายวิชา 1. ดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะดานปญญา 4. ทักษะดานคสพ. 5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

438-101 ศาสนวิถี ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ - 

761-105 วิถีชีวิตมุสลมิ ● ● ○ ○ ● ○ - ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ - 

914-101 วัฒนธรรมและศลิปะไทย ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
761-104 กิจกรรมประกอบหลักสตูร ● - ● - - ● ● ● ● - ● ● ● ● ○ ● - - 

117-112 ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● - 

299-101 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
196-101 ชีวิตการเมืองและความเปนพลเมือง ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ 
427-103 มนุษยกับสังคม ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
117-111 โลกทัศนอาเซียน ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ 
426-104 มนุษยและสิ่งแวดลอม ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
426-105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
427-104 อนาคตศึกษา ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 
870-101 ความรูเทาทันสื่อและการใชสารสนเทศ ● ○ ○ ● ●  ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
748-101 เทคโนโลยสีารสนเทศ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● - ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ 
276-101 โพลและการสํารวจสําหรับคนรุนใหม ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● 
299-103 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสังคม ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
724-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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รายวิชา 1. ดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะดานปญญา 4. ทักษะดานคสพ. 5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

724-103 วิทยาศาสตรกับสังคม ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 
หมวดวิชาเฉพาะ                    

1) หมวดวิชาแกน                   

761-100 โลกทัศนอิสลาม ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 
761-200 สีเราะฮศึกษา ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 
761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 
763-200 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชา

เฉพาะ  

      3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

(1) ตระหนักถึงความสําคัญในการใชชีวิตภายใตกรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

สังคมไทยและโลก 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และซ่ือสัตยสุจริต มีสัมมาคารวะ ใหเกียรติ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

(3) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน 

(4) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี

และสังคม ตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

(5) ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชนของสังคม 

(6) มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.2.2 ความรู 

(1) มีความรูในสาขาวิชาครุศาสตรอิสลามท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ 

เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 

(2) มีความรูในการนําทฤษฎีไปประยุกตใชในการวางแผน และแกปญหาในชีวิตประจําวัน   

และการประกอบอาชีพตามหลักการของอิสลามไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม 

(3) มีความรูท่ีเกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆท่ีเก่ียวของ 

(4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางดานการศึกษาอิสลามและศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(5) มีความรูในกระบวนการและหลักการวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 

3.2.3 ทักษะทางปญญา 

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอยางอยางเปนระบบ มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย อันจะนําไปสูขอสรุปท่ี
ถูกตองและเปนประโยชน  

(2) สามารถศึกษา วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึง
ความรูทางทฤษฎีท่ีเก่ียวของและผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจนั้นอันสอดคลองกับ
หลักการของอิสลาม 

(3) ความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและบูรณาการกับศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
มาพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผลตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ตระหนักในหนาท่ีรับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระทําของตน 
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(2)  มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม 

(3)  สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกร และกับบุคคลท่ัวไป 

3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับจากผูเรียนอยางรวดเร็ว ท้ังท่ีเปน

ตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

(2) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใชขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับวิชาอิสลามศึกษาท่ีสอน และงานครูท่ีรับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด การเขียน และการ

นําเสนอ  ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

3.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู 

(1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษาดวยการบูรณาการอยางสมดุล โดยสามารถ

วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู จัดการชั้นเรียนและวัดและประเมินผลการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) มีทักษะในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลายอยางสรางสรรค 

(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู 

 

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

1. กลุมวิชาชีพครู 

    1.1 กลุมวิชาบังคับ 

                        

762-101   ความเปนคร ู ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

762-102   ปรัชญาการศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-202   ภาษาและวัฒธรรม ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ 

762-201   จิตวิทยาสําหรับคร ู  ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● 

762-301   การพัฒนาหลักสตูร ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-402   การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 

762-404   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-302   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษา 

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู 

 

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

762-403   การประกันคณุภาพการศึกษา ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ 

762-335   คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

762-405   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-406   การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

762-502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  1.2 กลุมวิชาเลือก                         

762-311   การศึกษาในสังคมพหวัุฒนธรรม ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● 

762-312   โครงงานเพ่ือการเรียนรู ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● 

762-313   การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

762-314   การจัดประสบการณเสริมหลักสูตรใน

สถานศึกษา 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● 

762-315   จิตวิทยาพัฒนาการ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● 

762-316   การใหคําปรึกษาสําหรับคร ู  ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ 

762-317   การแนะแนวในสถานศึกษา ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● 

762-318   การผลติสื่อมัลตมิีเดยีเพ่ือการจัดการเรียนรู ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

การจัดการ

เรียนรู 

 

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

762-407   ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 

762-410   การวิจัยในช้ันเรียน ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ 

762-411   การประเมินโครงการทางการศึกษา  ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● 

762-413   การนิเทศภายในสถานศึกษา  ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะการ

จัดการเรียนรู 

 

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

   2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ                         

761-206 อุลูม อัลหะดีษ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 

761-207 อะกีดะฮ อิสลามียะฮ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● 

761-217 กลุมแนวคิดในอิสลาม ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธในอิสลาม ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

762-131 อัลกุรอานและตัจญวีด 1 ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

762-132 อัลกุรอานและตัจญวีด 2   ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

762-133 อัลหะดีษ1 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-231 ฮิฟซุลกุรอาน 1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 

762-232 อุลูมอัลกุรอาน ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 

762-235 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-236 อัลหะดีษ 2 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-237 ศาสนบัญญัติ 1 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-238 ประวัติศาสตรอิสลาม 1 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

762-239 ฮิฟซุลกุรอาน 2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะการ

จัดการเรียนรู 

 

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

762-240 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-241 ไวยากรณอาหรบัเพ่ือครูอิสลามศกึษา ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-243 อัลหะดีษ 3 ● ○ ○ ● ○  ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-331 ประวัติศาสตรอิสลาม 2 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

762-332 ศาสนบัญญัติ 2 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-333 ฮิฟซุลกุรอาน 3 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 

762-334 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-336 ศาสนบัญญัติ 3 ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-337 ฮิฟซุลกุรอาน 4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ 

762-338 ตัฟซีรอัลกุรอาน ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 

762-339 อัลหะดีษ 4 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-340 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-341 ไวยากรณมลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-342 การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-431 อัลหะดีษ 5 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-432 การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะการ

จัดการเรียนรู 

 

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

762-433 อัลหะดีษ 6 ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

762-451 การจัดการเรียนรูสาระ อิสลามศึกษา 1  ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-452 การจัดการเรียนรูสาระ อิสลามศึกษา 2 ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

  2.4 กลุมวิชาเอกเลือก                         

761-329 หลักดะอฺวะฮ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 

761-333 จิตวิทยาศาสนา ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-461 การศึกษาอิสลามในอาเซียน ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● 

762-462 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 

762-470 วิทยาการสอนอิสลาม ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

762-471 วิทยาการสอนอัลกุรอาน ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

766-414 กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

     

1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

1) กําหนดแผนการประเมินตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของอาจารย 
ผูสอน ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน ผูใชบัณฑิตและผูทรง 
คุณวุฒิภายนอก 

2) ดําเนินการประเมินตามแผนโดยการอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของ
ขอสอบถึงผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ภาควิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค
ของรายวิชา คณะกรรมการประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของรายวิชา คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาของประสบการณภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร 
รวมท้ังการกํากับใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน
มีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ผูใชบัณฑิตมีสวนรวมใน
การทวนสอบผลการเรียนรู และผูทรงคุณวุฒภิายนอกรวมทวนสอบผลการเรียนรู 

3) ประเมินการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4) นําผลการประเมินไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการประเมินผลนักศึกษาตอไป 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 



 
 

  87 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม   

การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

การเตรียมการในระดับคณะ/วิทยาลัย  

1)  วิทยาลัยอิสลามศึกษาชี้แจงระเบียบหลักเกณฑและภาระงานสอนของอาจารยใหม 

2)  สนับสนุนและสงเสริมอาจารยใหมใหไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอนและการประเมินผล 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การ

สรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและ การประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 

1) มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู หัวขอตาง ๆ เชน  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางอิสลามท่ีตอง

เนนการบูรณาการสอนดานอิสลามศึกษา 

2) ใหทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 

2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงิน

คาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 
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การพัฒนาระดับวิทยาลัยฯ 

1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาท่ีเก่ียวของเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

   1)  กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

    2)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีวางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนประเมินผล ปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร 

   3)   มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีจัดทําและประเมินการใชหลักสูตร  

    4) มีอาจารยผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 วางแผนการ

จัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา มคอ.5 

ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2. บัณฑิต 

             1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

             2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 

3. นักศึกษา   

    3.1 การรับนักศึกษา 

          3.1.1 การรับนักศึกษา 

   หลักสูตรกําหนดเกณฑและคุณสมบัติของนักศึกษาใหม โดยอิงตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร และวิทยาลัยอิสลามศึกษา 

           3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
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 หลักสูตรไดมีจัดเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 โดยใหนักศึกษาทุกคนเขารวม

กิจกรรมในโครงการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอิสลามศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมท้ังดาน

วิชาการและดานการใชชีวิตกอนเขาศึกษา  

    3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

          3.2.1การสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนิสิตนักศึกษาโดยดําเนินการตามหลักสูตรเพ่ือให

สามารถผานการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

          3.2.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสอดแทรกจิตสํานึกการถือประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (I-Wise) 

           3.2.3 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรไดเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาในการดูแลนักศึกษาแตละชั้นปแกภาควิชาฯ เพ่ือแตงตั้งและจัดอบรมแนว

ทางการใหคําปรึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะเปนผูใหคําแนะนําดานวิชาการ การใชชีวิตและปญหาอ่ืนๆ หาก

ปญหาดังกลาวเกินกําลังของอาจารยท่ีปรึกษาใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงหัวหนาแผนกเพ่ือประสานงานกับฝายท่ี

เก่ียวของตอไป 

3.2.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation skills)  

                   หลักสูตรไดแจงอาจารยผูสอนใหใชเทคนิคการสอนท่ีเสริมทักษะดานนี้ในบางหัวขอของรายวิชา

ตางๆท่ีเปดสอน 

        2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, media and technology skills)  

หลักสูตรไดบรรจุทักษะดานนี้ในผลการเรียนรูในรายวิชาตางๆ  

        3)หลักสูตรดําเนินการรวมกับภาควิชาในโครงการสงเสริมศักยภาพความเปนครู(มหกรรมครุศาสตร) 

ทุกป อาทิเชน โครงการพัฒนาวิสัยทัศนความเปนครู  โครงการพัฒนาจิตสํานึกความเปนครู โครงการสัมผัสครูมือ

อาชีพ โครงการครุศาสตรสูชุมชน 

3.2.5 การพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะในการเขียนวิจัยโดยกําหนดใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพไดทํา

วิจัยชั้นเรียนในชั้นปท่ีหาซ่ึงมีอาจารยนิเทศกเปนท่ีปรึกษา 

   3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา 

         - มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา 

         - มีการระบบการจัดการขอรองเรียนและมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของ 

           นักศึกษา 
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4.  อาจารย 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

         4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

หลักสูตรทําการสํารวจจํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรเสนอภาควิชาอิสลามศึกษาใหรับทราบ

เพ่ือวิเคราะหความตองการอาจารยในรอบ 5 ป อีกท้ังกําหนดเกณฑคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกของอาจารยใหม 

ในเรื่องผลการเรียน ผลงานวิชาการ ทักษะดานภาษาตางประเทศ ทัศนคติและบุคลิกภาพ ประสบการณการสอน  

โดยเนนความสอดคลองของสาขาวิชาท่ีจบ โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอก ในสาขาการสอนอิสลามศึกษา สาขาคุรุศาสตรอิสลาม หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้อาจารยใหมจะ

ไดรับการปฐมนิเทศ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

         4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

หลักสูตรกําหนดในอาจารยประจําหลักสูตรตองเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาจารย เชน ดานการเรียนการ

สอน ดานการทําวิจัย อยางนอย 1 กิจกรรมตอภาคการศึกษา โดยอาจารยประจําหลักสูตรตองนําผลท่ีไดจาก

กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เม่ืออาจารยประจํา

หลักสูตรพบเจออุปสรรคใดๆ ควรนําแจงปญหาและอุปสรรคในการทํางาน การเรียนการสอน ใหหัวหนาแผนกวิชา

ทราบเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป อาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและภาควิชากําหนดไววา ภายใน 2 ป

จะตองไปเรียนตอในระดับปริญญาเอก โดยจะชวยประสานงานในเรื่องทุนการศึกษาจากแหลงตางๆ 

        4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

 อาจารยในหลักสูตรจะตองเขาโครงการพัฒนาอาจารยในดานตางๆท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน

อ่ืนๆ อยางนอย ปละ 1 ครั้ง สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพ่ือเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนตําแหนง

ทางวิชาการ โดยสนับสนุนทุนทําวิจัยโครงการละไมเกิน 50,000 บาท ใชระยะเวลาในการดําเนินการโครงละไม

เกิน 1 ป สนับสนุนใหอาจารยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานอ่ืน ๆ เชน วช. สกอ. สกว. กองทุนวิจัย

วิทยาเขตปตตานีฯลฯภาควิชาอิสลามศึกษาไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยเพ่ือใหอาจารยเขารวม

ประชุม อบรม สัมมนาในสาขาท่ีตรงกับความรูความสามารถของตนเองท้ังในและตางประเทศ 

     4.2 คุณภาพอาจารย 

       - มีการติดตามและรายงานรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

       - มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

     4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

           - มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย     

           - มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

          หลักสูตรจะทําการปรับปรุงทุก 5 ป โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประธานหลักสูตรจัดทําราง

หลักสูตร แลวนําเสนอใหคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุกทานรวมพิจารณา โดยจะรวบรวมขอคิดเห็นจากผูมี

สวนไดสวนเสียตอหลักสูตร และขอเสนอแนะจาก มคอ.5 ในแตละรายวิชาและมคอ.7 เพ่ือนํามาปรับปรุงใน

หลักสูตร คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห curriculum mapping ใหสอดคลองกับ learning out-

comes คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรับขอเสนอจากผูทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแกไขหลักสูตรเพ่ือนําเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงผานการเห็นชอบคณะกรรมการแตละระดับจนถึงสกอ. 

     5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

            5.2.1 การพิจารณากําหนดผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือรับทราบรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

หัวหนาแผนกฯ จัดรายวิชาใหผูสอนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน ตามจํานวนโหลดของแต

ละคน (อาจารยปกติ 10 หนวยกิต/ภาคการศึกษา อาจารยท่ีดํารงตําแหนงบริหาร 6 หนวยกิต/ภาคการศึกษา

หัวหนาแผนกฯ 7 หนวยกิต/ภาคการศึกษา)  

           5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 

  หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF กํากับอาจารยผูสอนรับทราบกําหนดสง

รายงานรายวิชา มคอ.3 กอนเปดภาคการศึกษา 30 วัน ผานระบบ intranet ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือติดตามและพิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 รวมกัน กอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาการบูรณา

การการเรียนการสอนเขากับการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 หลังปดภาคการศึกษา ไมเกิน 30 วัน การประเมินหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

หรือ SAR ใหกําหนดแลวเสร็จกอน 60 วันหลังจากจบปการศึกษา พรอมการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

           5.2.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ โดยแบงตามชั้นป เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา มีอาจารยท่ีปรึกษาใน

การทํากิจกรรมของนักศึกษา มีคลินิกใหคําปรึกษาแกนักศึกษาประจําวิทยาลัย 

            5.2.4 การอุทธรณของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ

ประเมินผล จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ

ของนักศึกษา 
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     5.3 การประเมินผูเรียน 

          การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

     6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสราง

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

    6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

            1) หนังสือ/ตํารา 

หนังสือและตําราในหองพักอาจารยประจําแผนกวิชาฯและหองสมุดของท้ังวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

            2) สื่อการเรียนรู 

            ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบการเรยีนการสอนออนไลน อุปกรณและสื่อการเรียนการเรียนรู

ของวิทยาลัย 

            3) ครุภณัฑ 

หองเรียนและอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

1) อาจารยประจําหลักสูตรแจงรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปน ในท่ีประชุมแผนกวิชาดาน 

ตอไปนี้ 

- ดานอุปกรณเทคโนโลยี 

- ตํารา หนังสือ หองสมุด 

- อุปกรณการเรียนการสอน 

2) หัวหนาแผนกทําเรื่องแจงไปยังภาควิชาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยรับทราบเพ่ือ 

ดําเนินการจัดหาใหกับผูสอนและผูเรียน 

     6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

            1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียนและบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

            2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 
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7.ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตรอยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการ

ประชุมทุกครั้ง 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/

สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอน

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรปท่ีผานมา 

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไมนอยกวารอย

ละ 50 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  

 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
 

∕ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      ∕ ∕ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย  ไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        ∕ 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา  เพ่ือติดตาม

การดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอย

ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

 

หมายเหตุ : กรณีหลักสูตรมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ ใหดําเนนิการตามตัวบงชี้ของ มคอ.1 /สภาวิชาชีพของ

สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  

             : กรณีหลักสูตรท่ีไมมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ สามารถเพ่ิมตัวบงชี้จากท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดได 
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   หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1)  ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

2)  ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3)  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 

5)  ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1)  นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2)  สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/หัวหนาแผนกวิชา/คณะผูสอน 

3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ ใชใน

การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

4)  วิทยาลัยฯ รวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 

ทักษะ กลยุทธการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ 

2) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหมและโดยผูใชบัณฑิต 

3) วิทยาลัยฯ ประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

       คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

     1)  ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
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     2)  ผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผน ปรับปรุง

หลักสูตร และกลยุทธการสอน 

     3)  เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา 

รองศาสตราจารย ดร.อิบรอฮีม ณรงครักษาเขต 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

762-102  ปรัชญาการศึกษา 2(2-2-0) 

762-311  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

762-301  การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

762-314  การจัดประสบการณเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา  3(2-2-5) 

762-101  ความเปนครู 3(3-3-0) 

762-312  โครงานเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5) 

762-402  การจัดการเรียนรูและการจัดการชัน้เรยีน 3(3-3-0) 

762-318  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 

762-405  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 2(2-2-0) 

762-406  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 2(2-2-0) 

762-407  ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา 3(3-0-6) 

762-461  การศึกษาอิสลามในอาเซียน 3(3-0-6) 

762-462  การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 3(3-0-6) 

762-501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-36-0) 

762-502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-36-0) 

ผลงานวิชาการ 

- อิบรอฮีม  ณรงครักษาเขต. 2556 ประวัติการศึกษาอิสลาม พิมพครั้งท่ี 4 วทิยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

- อิบรอฮีม  ณรงครักษาเขต. 2558 ปรัชญาการศึกษาอิสลาม พิมพครั้งท่ี 2 หาดใหญ : บันลือการพิมพ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมัด ย่ีสุนทรง 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

762-316  การใหคําปรึกษาสําหรับคร ู 3(3-0-6) 

762-404  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3(3-3-0) 

762-410  การวิจัยในชั้นเรียน 3(2-2-5) 

762-403  การประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 

762-334  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 2(2-0-4) 

762-340  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 2(2-0-4) 

762-341   ไวยากรณมลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา  2(2-0-4) 

762-342   การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2(2-0-4) 

762- 401  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 3(3-3-0) 

762- 411  การประเมินโครงการทางการศึกษา 3(2-2-5) 

762-451   การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 1 3(2-2-5) 

762-452   การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา 2 3(2-2-5) 

762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-36-0) 

762-502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-36-0) 

  

 ผลงานวิชาการ 

- มะรอนิง สาแลมิง อะหมัด ยี่สุนทรง นิเลาะ แวอูเซ็ง นุมาน หะยีมะแซ ซัยนูรดิน นิมา ฆอซาลี เบ็ญหมัด 

และอัสมัน  แตอาลี . 2554. วิจัยหัวขอ “การปรับปรุงระบบและเพ่ิมศักยภาพการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต” 

 

ผูชวยศาสตราจารย นิฟาริด ระเดนอาหมัด 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

762-317   การแนะแนวในสถานศึกษา 3(3-0-6) 

762-313  การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 

762-413   การนิเทศภายในสถานศึกษา 3(3-0-6) 

762-201   จิตวิทยาสําหรับครู   3(3-3-0) 

762-315   จิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-5) 

762-202   ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-3-0) 
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762-302   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

762-470   วิทยาการสอนอิสลาม 2(2-0-4) 

762-471   วิทยาการสอนอัลกุรอาน 2(2-0-4) 

762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-36-0) 

762-502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-36-0) 

ผลงานวิชาการ 

- มูฮัมหมัด อาฟฟ อัซซอลิฮีย, นิฟาริด ระเดนอาหมัด, 2560. การคิดอยางมีวิจารณญาณในอิสลาม  

บทความนําเสนอในสัมนาระดับนานาชาติครั้งท่ี 3 ป 2560 วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

 

อาจารยดร.สราวุธ สายทอง 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

762- 131  อัลกุรอานและตัจญวีด 1    1(1-0-2) 

762-132   อัลกุรอานและตัจญวีด 2  1(1-0-2) 

762-231   ฮิฟซุลกรุอาน 1 1(1-0-2) 

762-239   ฮิฟซุลกรุอาน 2 1(1-0-2) 

762-333   ฮิฟซุลกรุอาน 3  1(1-0-2) 

762-337   ฮิฟซุลกรุอาน 4 1(1-0-2) 

762-338   ตัฟซีรอัลกรุอาน  3(3-0-6) 

762-133   อัลหะดีษ 1  1(1-0-2) 

762-243   อัลหะดีษ 3  1(1-0-2) 

762-232   อุลูมอัลกุรอาน   3(3-0-6) 

762-238   ประวัติศาสตรอิสลาม 1 3(3-0-6) 

762-241   ไวยากรณอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา  2(2-0-4) 

762-432   การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2(2-0-4) 

762-501   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(0-36-0) 

762-502   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-36-0) 
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ผลงานวิชาการ 

- สราวุธ สายทอง 2559 . แบบอยางผูสอนจากจิตวิทยวิธีของศาสนทูตมูหัมมัด.บทความนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ดานศึกษาศาสตรอิสลามและสันติศึกษา ครั้งท่ี 3 ประจาํป 2559  

 

อาจารยดร.เกตุ อัสมิมานะ 

ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

762-236  อัลหะดีษ 2 1(1-0-2) 

762-339  อัลหะดีษ 4 1(1-0-2) 

762-431  อัลหะดีษ 5 1(1-0-2) 

762-433  อัลหะดีษ 6 1(1-0-2) 

762-237  ศาสนบัญญัติ 1 3(3-0-6) 

762-332  ศาสนบัญญัติ 2 3(3-0-6) 

762-336  ศาสนบัญญัติ 3 3(3-0-6) 

762-335  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2(2-2-0) 

762-331  ประวัติศาสตรอิสลาม 2 3(3-0-6) 

762-235  ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 2(2-0-4) 

762-240  ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 2(2-0-4) 

762-501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1  3(0-36-0) 

762-502  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 3(0-36-0) 

ผลงานวิชาการ 

- เกตุ อัสมิมานะ 2559. อุปสรรคการออกเสียงภาษาอาหรับของผูเรียนชาวไทย.บทความนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติประจําป 2559 เรื่อง “ศาสตรเพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรฐกิจท่ียั่งยืน”

มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี 
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ภาคผนวก ข 

ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ คําชี้แจงและการดําเนินการ 

ผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 1  ผศ.เกสรี ลัดเลีย  

 1.ปรัชญาของหลักสูตร : ควรปรับเขียนใหกระชับและสื่อ

ความหมายท่ีมีลักษณะของกรอบคิดของหลักสูตรควรพิจารณาความ

ซํ้าซอนกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.ความสําคัญของหลักสูตร : ควรปรับเขียนใหตรงกับความจําเปนท่ี

ตองมีหลักสูตร 

3.พิจารณากลุมวิชาชีพครู เลือกบางรายวิชาใหเปนวิชาบังคับหรือ

บูรณาการในรายวิชาชีพครูบังคับได 

4.จํานวนวิชามากเกินไปเนื่องจากไดกําหนดหนวยกิตเปนลักษณะ 

1(1-0-2) ซ่ึงคิดวาควรรวบรวมใหเปนรายวิชาท่ีมีเนื้อหาอยางนอย 2 

หนวยกิตสําหรับวิชาทฤษฎี 

5. จํานวนรายวิชาปฏิบัติจะไมปรากฏ ทําใหมีลักษณะเปนการเรียน

ทฤษฎีแตไมนําสูการปฏิบัติไมเปนไปตามธรรมชาติของการเรียน

วิชาชีพครู 

 

6. เห็นควรใหปรับคําอธิบายรายวิชาท่ีเปนทฤษฎีอันเปนไปตามการ

กําหนดหนวยกิต 

7. การเรียนสายครูมีความเปนศิลปะในการสอนและการจัดการ

เรียนรูดังนั้นการกําหนดรายวิชา จํานวนวิชา ธรรมชาติของรายวิชา 

ตองบูรณาการอยางกลมกลืนและเนนการเปนบัณฑิตครูนักปฏิบัติใน

พ้ืนท่ี 

8.ควรปรับโครงสรางรายวิชา/หนวยกิต/คําอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับการเรียนวิชาครูท่ีเนนการนําความรูไปถายทอดและ

ปลูกฝงใหกับนักเรียน 

ผูทรงคุณวุฒิทานท่ี 2  ผศ.จิระพันธ เดมะ 

1.การเขียนรายวิชาไมเปนระบบเดียวกันควรปรับปรุงและให

ครอบคลุมกับเกณฑและมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด 

 

- แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

- แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

-คงเดิมเนื่องจากในวิชาชีพครู กลุมวิชา

เลือกมีรายวิชาท่ีบังคับเลือกอยูแลว  

-คงเดิมเนื่องจากรายวิชา1(1-0-2)เปน

รายวิชาท่ีตองเรียนในทุกภาคการศึกษา 

 

-คงเดิมเนื่องจากรายวิชาของสาขามี

การใหงานแกนิสิตนักศึกษาในการ

คนควาและมีกิจกรรมตางๆท่ีสอดคลอง

กับรายวชิาตางๆในสาขา 

-คงเดิมเนื่องจากเปนไปตามธรรมชาติ

ของรายวิชาตางๆท่ีมีในหลักสูตร 

-ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

-ไดแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

- คงเดิมเนื่องจากเปนไปตามเกณฑและ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 
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2. คุณสมบัติของผูเรียนตองเปนผูท่ีสามารถศึกษาได 

3. รายวิชา 762-501 ยังไมมีคําอธิบายรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

4.ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนควรใหชัดเจนวา กลุมรายวิชาเอก

เรียนกับหลักสูตรใด หรือเปนรายวิชาของสาขาวิชาใด 

5. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา สถาบันและชื่อประเทศ 

6. ตรวจสอบสัญญาจางของอาจารยนิฟาริด ระเดนอาหมัด 

7. การเขียนคําอธิบายรายวิชาใหเปนแนวเดียวกัน 

8.ตรวจสอบเกณฑและมาตรฐานสมรรถนะท่ีสกอ.และคุรุสภา

กําหนด 

9. ควรทบทวนและปรับปรุงสวนท่ีเปน Mapping ท้ังหมด 

10.การเขียนควรเปนระบบและแนวเดยีวกัน(ไมควร)ปนกันระหวาง

การระบุหัวขอ/ประเด็นสาระกับสมรรถนะเวนแตรายวิชาท่ีมี

ภาคปฏิบัติ 

11.รายวิชาท่ีเปนกลุมวิชาชีพครู/การศึกษาตองเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดใหครบและครอบคลุม 

12.ผูสอนเฉพาะทางในสาขาวิชาชีพครูควรใหชัดเจนเชนนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา เทคนิคการ

สอน เปนตน 

13.ความชํานาญทางวิชาชีพครู/การศึกษาของสถาบัน ตองเพ่ิมให

เห็นถึงความเปนวิชาชีพเฉพาะทางมากข้ึน 

14.ควรคํานวนรายรับ-รายจายจากฐานท่ีมหาวิทยาลัยประกาศเปน

หลัก 

15.บางวิชาตองมีผูสอนเฉพาะทาง เชน จิตวิทยา การแนะแนวใน

สถานศึกษา จึงควรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

 

ผูทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา  

นางรัชนี ยุตรินทร ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา  

1.การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 และการฝกปฏิบัติวิชาชีพ

 

- คงเดิมเนื่องจากหลักสูตรมีแผนจัดการ

เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษและ

ภาษาอาหรับ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

- คงเดิมเนื่องจากเปนไปตามเกณฑและ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

- แกไขตามขอเสนอแนะ 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

-คงเดิมเนื่องจากตรงตามเกณฑและ

มาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนด 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 
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ระหวางเรียน 2 คําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน ควรแบงสาระความรู

วา ฝกปฏิบัติ 1 ทําอะไรท่ีเปนพ้ืนฐานกอน สวนเรื่องการวิจัย

แกปญหาผูเรียนอาจจะอยูในฝกปฏิบัติ 2 ไมจําเปนตองเหมือนกัน 

2.การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1และ 2 แกไขการเขียนจํานวน

หนวยกิตจาก 6(0-36-0)เปน 6(0-36-0) 

 

 

 

-แกไขตามขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2550 

 

30 หนวยกิต ตามประกาศหลักสตูรหมวดวิชาศกึษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

30 หนวย

กิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 135 หนวยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 137 หนวย

กิต 

2.1 กลุมวิชาชีพคร ู

   2.1.1 วิชาบังคับ     

762-101  พ้ืนฐานการศึกษา    

762-102  ภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับครู  

762-201  จิตวิทยาสําหรับคร ู    

762-202  การพัฒนาหลักสูตร   

762-301  ความเปนคร ู    

762-302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

  

 762-303  การวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา 

762-304  การออกแบบการจัดการเรียนรู 

762-401  การวิจัยทางการศึกษา    

762-402  การบริหารจัดการในหองเรียน 

   

762-403  การฝกปฏบัิติวิชาชีพระหวางเรียน 1 

762-404  การฝกปฏบัิติวิชาชีพระหวางเรียน 2 

  

762-405  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร  

เดิมไมม ี

762-503  การปฏิบัติวิชาชีพครู 1  

762-504  การปฏิบัติวิชาชีพครู 2  

  

 

49 หนวยกิต 

3(3-0-6) 

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(3-0-6) 

 

2(1-2-3) 

2(1-2-3) 

 

3(3-0-6) 

- 

 

 

6(0-36-0) 

6(0-36-0) 

 

 

2.1 กลุมวิชาชีพคร ู

    2.1.1 วิชาบังคับ     

เปลี่ยนเปน 762-101 ความเปนครู 

เปลี่ยนเปน 762-102 ปรัชญาการศึกษา                                                

คงเดิม 

เปลี่ยนเปน 762-202 ภาษาและวัฒนธรรม                                      

เปลี่ยนเปน 762-301 การพัฒนาหลักสตูร 

 เปลี่ยนเปน 762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 

เปลี่ยนเปน 762-401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู   

ปดรายวิชา 

เปลี่ยนเปน 762-404 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู     

เปลี่ยนเปน 762-402 การจัดการเรียนรูและการจัดการ

ช้ันเรียน                                          

}เปลี่ยนรหสัวิชาเปน 762-405 และ 762-406 } 

เปลี่ยนเปน 762-405การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1  

762-335 คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
 

 

เปลี่ยนเปน 762-501การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

เปลี่ยนเปน 762-502การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

 

 

46 หนวย

กิต 

3(2-2-5) 

2(2-0-4) 

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) 

 

1(1-2-3) 

1(1-2-3) 
 

2(2-2-0) 

2(2-0-4) 

 

6(0-36-0) 

6(0-36-0) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

 

 2.1.2 วิชาเลือก 

762-353  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  

762-354  โครงงานเพ่ือการเรียนรู   

762-355  การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 

762-357  การจัดประสบการณเสริมหลักสูตรใน

สถานศึกษา 

762-360  จิตวิทยาพัฒนาการ  

762-361  การใหคําปรึกษาสําหรบัคร ู

762-362  การแนะแนวในสถานศกึษา 

762-363  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการจัดการเรียนรู 

 

762-453  การวิจัยในช้ันเรียน 

762-454  การประเมินโครงการทางการศึกษา 

762-458  การประกันคณุภาพทางการศึกษา  

762-461  การนิเทศภายในสถานศึกษา   

 

เดิมไมม ี

 

 
 

6 หนวยกิต 

3(3-0-6)  

3(2-2-5)  

3(2-2-5)  

3(2-2-5) 

 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

 3(2-2-5)  

 

3(2-2-5) 

 3(2-2-5)  

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

 

- 

 

 

2.1.2 วิชาเลือก 

เปลี่ยนเปน 762-311 การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เปลี่ยนเปน 762-312 โครงงานเพ่ือการเรียนรู 

เปลี่ยนเปน 762-313 การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคดิ 

เปลี่ยนเปน 762-314 การจัดประสบการณเสริมหลักสูตร

ในสถานศึกษา 

เปลี่ยนเปน 762-315 จิตวิทยาพัฒนาการ 

เปลี่ยนเปน 762-316 การใหคําปรึกษาสําหรับคร ู

เปลี่ยนเปน 762-317 การแนะแนวในสถานศึกษา   

เปลี่ยนเปน 762-318 การผลติสื่อมัลตมิีเดยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู 

เปลี่ยนเปน 762-410 การวิจัยในช้ันเรียน  

เปลี่ยนเปน 762-411 การประเมนิโครงการทางการศึกษา 

เปลี่ยนเปน 762-403 การประกันคุณภาพการศึกษา และ

ยายเปนกลุมวิชาบังคับและเปลีย่นรหัสวิชาเปน 762-413 

การนิเทศภายในสถานศึกษา 

762-407 ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา     

 

6 หนวยกิต 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2(1-2-3) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3. กลุมวิชาเอก 

 3.1 กลุมวิชาแกน 

 

 

80 หนวยกิต 

39 หนวยกิต 

 

 

  3. กลุมวิชาเอก 

 3.1 กลุมวิชาแกน 

หมายเหตุ:เปลี่ยนรายวิชาแกนเปนเปนวิชาใหมท้ังหมด 

 

85 หนวย

กิต 

15 หนวย

กิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

761-102  ชีวประวัตินบีมุหมัมัด  

761-201   ภาษาอัลกุรอาน 1  

761-202   ภาษาอัลกุรอาน 2  

761-203   ภาษาอัลกุรอาน 3  

         

761-205  อุลูม อัลกุรอาน 1   

761-206  อุลูม อัลหะดีษ 1 

761-207  อะกีดะฮ อิสลามียะห   

761-208  ประวัติศาสตรอิสลาม 1  

 

761-213  อิสลามและมนุษยสมัพันธ 

 

761-215  อารยธรรมอิสลาม  

761-219  อิสลามและวัฒนธรรม   

761-330  อิสลามในโลกปจจุบัน   

761-434  บทบาทของศาสนาในสังคมปจจุบัน  

766-101   กฎหมายอิสลามเบ้ืองตน   

- 

- 

- 

- 

- 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

761-100 โลกทัศนอิสลาม                                                                              

761-101 อัลกุรอานและซุนนะฮ                                                                    

761-300 วะสะฏียะฮในอิสลาม                                                         

761-200 สีเราะฮ 

763-100 การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน                                        

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

เปลี่ยนเปน 761-203  จริยธรรมและมนุษยสัมพันธใน

อิสลาม 

เปลี่ยนเปน 762-232  อุลูมอัลกุรอาน  

เปลี่ยนเปน อุลูม อัลหะดีษ  

คงเดิม 

เปลี่ยนเปน 762-238 ประวัติศาสตรอิสลาม 1 

 

เปลี่ยนเปน 761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธใน

อิสลาม  

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- 

- 

- 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

- 

- 

- 

- 

- 

3.2กลุมวิชาเอกบังคับ 

 

762-211  ประวัติการศึกษาอิสลาม              

762-214  ศาสนบัญญัติ 1    

762-266  จริยธรรมอิสลาม    

762-317  ศาสนบัญญัติ 2  

762-367  ภาษามลายูสําหรับครูอิสลามศึกษา  

762-370  หลักศรัทธาพ้ืนฐานสําหรับคร ู

31 หนวยกิต 

 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3.2กลุมวิชาเอกบังคับ 

  

ปดรายวิชา 

เปลี่ยนเปน 762-237  ศาสนบัญญัติ 1  

ปดรายวิชา 

เปลี่ยนเปน 762-332  ศาสนบัญญัติ 2  

เปลี่ยนเปน 762-334  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1  

ปดรายวิชา 

60 หนวย

กิต 

- 

3(3-0-6)  

- 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

- 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

762-468  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1   

762-469  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   

762-470  วิทยาการสอนอิสลาม   

762-471  อัลกุรอานและตัจญวีด 1  

  

762-472  อัลกุรอานและตัจญวีด 2   

762-473  อัลกุรอานและตัจญวีด 3  

 

762-474  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม   

762-434  การจัดการเรยีนรูสาระอิสลามศึกษา 1  

762-435  การจัดการเรยีนรูสาระอิสลามศึกษา 2  

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

 
 

เดิมเปนวิชา 761-205 อุลูมอัลกุรอาน 1 

เดิมไมมี  

เดิมเปนวิชา761-206 อุลูมอัลหะดีษ 1 

เดิมเปนวิชา 761-454 อัลหะดีษ 1  

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

761-207  อะกีดะฮ อิสลามียะฮ 

เดิมไมม ี

เดิมเปน 762-214  ศาสนบัญญัติ 1 

เดิมเปน 762-332  ศาสนบัญญัติ 2 

เดิมไมม ี

เดิมเปนวิชา 761-208  ประวัติศาสตรอิสลาม 1 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

 

3(2-2-5) 

3 (2-2-5) 

3 (2-2-5) 

- 

- 

- 

- 

 
 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- 

- 

- 

- 

- 

3(3-0-6) 

- 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- 

3(3-0-6) 

ปดรายวิชา 

เปลี่ยนเปน762-339  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 

เปลี่ยนจากวิชาเอกบังคับเปนวิชาเลือก 

}เปลี่ยนเปน 762-131  อัลกุรอานและตัจญวีด 1  

 และ 762-132  อัลกุรอานและตจัญวีด 2 พรอมปด

รายวิชา 762-473  อัลกุรอานและตัจญวีด 3 

ปดรายวิชา 

 

}คงเดิม762-434การจัดการเรียนรูสาระอิสลามศึกษา1 

762-435  การจัดการเรยีนรูสาระอิสลามศึกษา 2 

 

762-231  ฮิฟซุลกุรอาน 1                                            

762-239  ฮิฟซุลกุรอาน 2                                             

762-333  ฮิฟซุลกุรอาน 3                                             

762-337  ฮิฟซุลกุรอาน 4   

                                           

เปลี่ยนเปน 762-232  อุลูมอัลกุรอาน  

เปลี่ยนเปน 762-338  ตัฟซีรอัลกุรอาน                                                      

เปลี่ยนเปน 762-206  อุลูมฮาดีษ                                           

เปลี่ยนเปน 762-133  อัลหะดีษ 1  

762-236  อัลหะดีษ 2                                             

762-243  อัลหะดีษ 3                                            

762-339  อัลหะดีษ 4                                              

762-431  อัลหะดีษ 5                                              

762-433  อัลหะดิษ 6                                             

คงเดิม                                          

761-217  กลุมแนวคิดในอิสลาม                                        

เปลี่ยนเปน 762-237  ศาสนบัญญัติ 1                                              

เปลี่ยนเปน 762-332  ศาสนบัญญัติ 2                                              

762-336  ศาสนบัญญัติ 3                                              

เปลี่ยนเปน 762-238  ประวัตศิาสตรอิสลาม 1 

- 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

- 

- 

3(2-2-5) 

3 (2-2-5) 

 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

 1(1-0-2)  

 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 1(1-0-2)  

1(1-0-2)  

1(1-0-2)  

1(1-0-2)  

1(1-0-2)  

1(1-0-2)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560 

เดิมเปนวิชา 761-323  ประวัติศาสตรอิสลาม 2 

เดิมเปน 261-213 อิสลามและมนุษยสัมพันธ 

 

เดิมเปน 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1 

เดิมเปน 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2 

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

เดิมเปน 762-367 ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 

เดิมเปน 762-469 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

เดิมไมม ี

เดิมไมม ี

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

- 

- 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

- 

- 

เปลี่ยนเปน 762-331  ประวัตศิาสตรอิสลาม 2 

เปลี่ยนเปน 761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธใน

อิสลาม 

เปลี่ยนเปน 762-235 ภาษาอาหรบัเพ่ือครูอิสลามศึกษา1                                    

เปลี่ยนเปน762-240 ภาษาอาหรบัเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 

762-240  ไวยากรณอาหรบัเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                            

762-432  การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา                                               

เปลี่ยนเปน 762-334  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1                               

เปลี่ยนเปน762-339  ภาษามลายเูพ่ือครูอิสลามศึกษา 2  

762-340  ไวยากรณมลายูเพ่ือครอิูสลามศึกษา                                          

762-341  การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 

                                                               

 3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

 

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

2(2-0-4)  

 

3.4กลุมวิชาเอกเลือก 

761-211  อุลูมอัลกุรอาน 2    

761-212  อัลหะดีษ 1    

761-323  ประวัติศาสตรอิสลาม 2   

761-329  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ  

761-333  จิตวิทยาศาสนา       

761-454  อุลูมอัลหะดีษ 2       

762-316  การศึกษาอิสลามในอาเซียน      

762-318  อัลกุรอาน 3     

762-319  หะดีษ 3        

762-428  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต      

766-312  กฎหมายครอบครัวอิสลาม      

766-414  กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม  

4 หนวยกิต 

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

 3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6)  

2(2-0-4)  

3(3-0-6)  

3(3-0-6) 

 3.4กลุมวิชาเอกเลือก 

ปดรายวิชา 

เปลี่ยนเปนเอกบังคับ 762-133  อัลหะดีษ 1 

เปลี่ยนเปนเอกบังคับ 762-331 ประวัติศาสตรอิสลาม 2 

เปลี่ยนเปน 761-329 หลักดะอฺวะฮ 

เปลี่ยนเปน 761-329 จิตวิทยาศาสนา 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

เปลี่ยนเปน 762-461 การศึกษาอิสลามในอาเซียน 

ไมนํามาจัดในหลักสูตร 

เปลี่ยนเปน 762-243  อัลหะดีษ 3  

เปลี่ยนเปน 762-642 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

คงเดิม 

คงเดิม 

4 หนวยกิต 

- 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

- 

2(2-0-4) 

- 

1(1-0-2) 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

4.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 4.หมวดวิชาเลือกเสรี 

เลือกเรยีนรายวิชาเลือกเสรีท่ีภาควิชาอิสลามศึกษาเปด

สอนหรือเลือกเรยีนจากรายวิชาของคณะท่ีเปดสอนใน

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรหรือในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆท้ัง

ในและตางประเทศโดยทางคณะเจาของรายวิชาจัดใหเปน

วิชาเลือกเสรีไดและไดรับความเหน็ชอบจากอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

6 หนวยกิต 
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ภาคผนวก  ง 

เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30   หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     1) กลุมวิชาชีพครู 

     2) กลุมวิชาพ้ืนฐาน

วิชาเอก 

     3) กลุมวิชาเอก 

          - วิชาเอกบังคับ 

          - วิชาการสอน

วิชาเอก 

          - วิชาเอกเลือก 

135  หนวยกิต 

  54  หนวยกิต 

  19  หนวยกิต 

    42  หนวยกิต 

    28  หนวยกิต 

      8  หนวยกิต 

      6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

        1) กลุมวิชาชีพครู 

        2) กลุมวิชาแกน 

        3) กลุมวิชาเอก 

             - วิชาเอกบังคับ   

             - วิชาเอกเลือก 

138  หนวยกิต 

  52  หนวยกิต 

  15  หนวยกิต 

   

  67  หนวยกิต 

   4   หนวยกิต 

        4) วิชาโท   20  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หนวยกิต 

รวม   171 หนวยกิต รวม 174  หนวยกิต 
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ภาคผนวก จ. แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลักสูตรท่ีสะทอน Active Learning 
 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-101  ความเปนครู       

                                            3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-102  ปรัชญาการศึกษา    

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-131 อัลกุรอานและตัจญวีด 1 

                                            1(1-0-2) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-132 อัลกุรอานและตัจญวีด 2  

                                            1(1-0-2) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

 

762-133  อัลหะดีษ1     

                                            1(1-0-2)                                      

30 56 - 10 10 15 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-201  จิตวิทยาสําหรับครู   

                                            3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-202  การพัฒนาหลักสูตร   

                                            3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-232  อุลูมอัลกุรอาน   

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - 

 

- 100 

762-231  ฮิฟซุลกุรอาน 1   

                                            1(1-0-2) 

23 49 - 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

762-232  อุลูมอัลกุรอาน   

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-233  อุลูมหะดีษ 

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

761-207  อะกีดะฮ อิสลามียะฮ   

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-235 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 1 

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 20 - 21 - - 100 

762-236  อัลหะดีษ 2     

                                            1(1-0-2) 

30 56 - 10 10 15 - - 100 

762-237  ศาสนบัญญัติ 1     

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-238 ประวัติศาสตรอิสลาม 1  

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-239  ฮิฟซุลกุรอาน 2   

                                            1(1-0-2) 

23 49 - 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-240 ภาษาอาหรับเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2 

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-241ไวยากรณอาหรับเพ่ือครอิูสลาม

ศึกษา                                  2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-217  กลุมแนวคิดในอิสลาม   

                                            3(3-0-6)                                      

23 49 10 - 20 21 - - 100 

762-334  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษ 1   

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-301  การพัฒนาหลักสูตร  

                                            3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

 

762-311  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  

                                            3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-312  โครงงานเพ่ือการเรียนรู   

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 20 10 21 

 

Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-313  การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 

                                          3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-314  การจัดประสบการณเสริมหลักสูตร

ในสถานศึกษา                       3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-315  จิตวิทยาพัฒนาการ  

                                          3(2-2-5) 

 

23 49 10 10 10 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-316  การใหคําปรึกษาสําหรบัคร ู 

                                          3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-317 การแนะแนวในสถานศกึษา       

                                            3(3-0-6) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-318  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ

จัดการเรียนรู                         3(2-2-5) 

23 49 10 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-332  ศาสนบัญญัติ 2   

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 - 20 21 - - 100 

762-331  ประวัติศาสตรอิสลาม 2   

                                            3(3-0-6)                                           

23 49 10 10 10 21 - 

 

- 100 

762-333  ฮิฟซุลกุรอาน 3  

                                            1(1-0-2) 

23 49 - 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-243  อัลหะดีษ 3  

                                            1(1-0-2) 

30 56 - 10 10 15 - - 100 

762-336  ศาสนบัญญัติ 3   

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 - 20 21 - - 100 

762-337  ฮิฟซุลกุรอาน 4   

                                            1(1-0-2) 

23 49 - 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

762-338  ตัฟซีรอัลกุรอาน  

                                            3(3-0-6) 

30 56 - 10 10 15 - - 100 

762-339  อัลหะดีษ 4   

                                            1(1-0-2) 

30 56 - 10 10 15 - - 100 

762-340  ภาษามลายูเพ่ือครูอิสลามศึกษา 2  

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-341  ไวยากรณภาษามลายูเพ่ือครู

อิสลามศึกษา                          2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-342  การสอนภาษามลายูเพ่ือครูอิสลาม

ศึกษา                                  2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-401 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู   

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 20 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-402 การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ัน

เรียน                                   3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-403  การประกันคณุภาพการศึกษา  

                                            2(1-2-3) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-404  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-405 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 

                                            2(1-2-3) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

20 100 

762-406 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 

                                            2(1-2-3) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

20 100 

762-407  ภาษาอังกฤษเพ่ือครูอิสลามศึกษา 

                                            3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-410  การวิจัยในช้ันเรียน   

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-411  การประเมินโครงการทางการศึกษา 

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-403  การประกันคณุภาพการศึกษา   

                                            2(1-2-3) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-413  การนิเทศภายในสถานศึกษา  

                                            3(2-2-5) 

23 49 - 10 20 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-431  อัลหะดีษ 5  

                                            1(1-0-2) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-432  การสอนภาษาอาหรับเพ่ือครู

อิสลามศึกษา                          2(2-0-4) 

23 49 10 10 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-433  อัลหะดีษ 6   

                                            1(1-0-2) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

761-203 จริยธรรมและมนุษยสัมพันธใน

อิสลาม                                 3(3-0-6) 

23 49 10 10 10 21 - - 100 

762-451  การจัดการเรยีนรูสาระอิสลาม

ศึกษา 1                                3(2-2-5) 

23 49 - 20 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน Active Learning 

 

รอยละของการสอนแบบ

บรรยายของจํานวน

ช่ัวโมงตามหนวยกิต 

รอยละของการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ      

 

 

 

 

 

ใชสื่อ/วิดีโอสั้นๆ 

ประกอบการ

จัดการเรียนรู 

การอภิปราย  

คนควาในช้ัน

เรียน 

แบบโครงงาน 

 

  

แบบใชปญหา 

เปนฐาน 

  

แบบเนนทักษะ

กระบวนการคดิ 

  

แบบอ่ืนๆ 

  

รวมรอยละ 

100 

  ระบุ

จํานวน 

ช่ัวโมง

บรรยาย 

 ระบุ 

รอยละ 

 

 

 

 

ระบุ 

การจัดการเรยีนรู 

ระบุ 

รอยละ 

 

762-452  การจัดการเรยีนรูสาระอิสลาม

ศึกษา 2                                3(2-2-5) 

23 49 - 20 10 21 Work-integrated 

Learning 

- 100 

762-461  การศึกษาอิสลามในอาเซียน     

                                            2(2-0-4) 

23 49 10 - 10 21 Work-integrated 

Learning 

10 100 

762-462  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

                                            2(2-0-4) 

23 49 - 10 20 21 - - 100 

762-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

                                          6(0-36-0) 

0 0 - 30 - - Work-integrated 

Learning 

70 100 

762-502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

                                          6(0-36-0) 

0 0 - 30 - - Work-integrated 

Learning 

70 100 
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หมายเหตุ           - หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน active learning ในรอยละ 70 ของรายวิชาท้ังหมด โดยแตละรายวิชาจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน active learning ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงบรรยาย 

- ทุกรายวิชาในหลักสูตรนี้ใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา  

- หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ีสอดแทรก Work Integrated Learning ไมนอยกวารอยละ 30 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องเกณฑมาตรฐาแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและฉบับแกไข 

 

(สําเนา) 

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานและแนวปฏบัิติการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ 

เพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี

-------------------------------------------- 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมายใหนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสามารถใชภาษาอังกฤษ

สื่อสารในชีวิตประจําวันและในการทํางานไดในระดับดี ซึ่งหมายถึงนักศึกษาสามารถอานและฟงภาษาอังกฤษเขาใจและสามารถ

สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางถูกตองท้ังการพูดและการเขียน โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 364(2/2558) 

เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2558เห็นชอบการกําหนดเปาหมายดังกลาว และเห็นชอบการกําหนดเง่ือนไขความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายคือ กําหนดใหนักศึกษาใหมท่ีจะเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา2559 เปนตนไป ตองสอบ

วัดความรูภาษาอังกฤษผานในระดบัคะแนนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจงึจะมีสิทธ์ิไดรับปริญญาจากมหาวิทยาลัย น้ัน 

 เพ่ือดําเนินการตามมติขางตน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาตองสอบ

ผานเพ่ือรับปริญญาของนักศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี และแนวปฎิบัติดังน้ี 

1. เกณฑมาตรฐานผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานผลการสอบวัดความรูค

ภาษาอังกฤษท่ีนักศึกษาตองสอบผานตามเกณฑใดเกณฑหน่ึงเพ่ือรบัปริญญาสําหรับนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาตั้งแตป

การศึกษา2559เปนตนไป ดังน้ี 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนท่ีผาน 

PSU-Test ไมนอยกวารอยละ 50 

TOEIC ไมนอยกวาระดับคะแนน 390 

Tell Mc More: Placement/Progress Test ไมนอยกวาระดับคะแนน 5 

Tell Mc More:Achievement Test ไมนอยกวาระดับคะแนน 380 

TOEFL ไมนอยกวาระดับคะแนน 450 

IELTS ไมนอยกวาระดับคะแนน 5 

หมายเหตุ ผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษประเภทอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนด ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

เปนรายกรณ ี

2. แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 คณะจัดกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง และใหนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษตาม

เกณฑใดเกณฑหน่ึงขางตน โดยระดับคะแนนท่ีถือวาผานตองไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

2.2 นักศึกษายื่นการผลทดสอบภาษาอังกฤษในระดับผานพรอมหลกัฐานท่ีคณะตนสังกัดไดตั้งแตช้ันปท่ี2 ภาค

การศึกษาท่ี 2 เปนตนไปโดยตองเปนผลการทดสอบท่ีสอบมาแลวไมเกินสองปนับถึงวันท่ียื่นผลการทดสอบ 

2.3 คณะตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และรับรองผลการทดสอบ 

2.4 คณะรวบรวมรายช่ือนักศึกษาและแจงผลการทดสอบพรอมหลักฐานแสดงผลการทดสอบไปยังมหาวิทยาลัย ใน

กรณีวิทยาเขตขอใหรวบรวมสงในภาพรวม 
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2.5 มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง และแจงรายช่ือไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเพ่ือบันทึกขอมูลผูสอบผาน

และมสีิทธ์ิรับปริญญา 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

        (ลงช่ือ) จุฑามาส ศตสุข 

   (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข) 

รองอธิการบดีฝายการศึกษา ปฏิบัติการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ช. อัตลักษณนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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ภาคผนวก ซ. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

(สําเนา) 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ท่ี    ๕๐๑๖๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาการสอนอิสลามศึกษา 

-------------------------------------------- 

เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัย

อิสลามศึกษา เปนไปดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศยัอํานาจตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ี ๐๙๕๕/

๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

อิสลามศึกษา ดังน้ี 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยเกศรี   ลัดเลีย               มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

๒. ผูชวยศาสตราจารยจิระพันธ เดมะ    มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

๓. ผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผูใชบัณฑิต 

๑. ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๐ จังหวัดปตตานี 

๒. ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปุยุด 

  คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะหมดั ยี่สุนทรง   ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย ดร.อิบราฮีม ณรงครักษาเขต              กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง                         กรรมการ 

๔. นายอับดุลฮากัม เฮ็งปยา                                                   กรรมการ 

๕. นายซัมซู  สาอุ                                                               กรรมการ 

๖. นายเกตุ อัสมิมานะ                                                          กรรมการ 

๗. นายสราวุธ สายทอง                                                         กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

        (ลงช่ือ)      พัชรียา ไชยลังกา 
 

(ผูชวยศาสตราจารยพัชรียา ไชยลงักา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

สําเนาถูกตอง 

ซาฟนี ลาเตะ 

(นางสาวซาฟนี ลาเตะ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี

พ.ศ. 2558 

------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีเสียใหมดังน้ัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพ.ศ. 2522 และโดยมติสภา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งท่ี 367(5)/2558 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2558 จึงใหกําหนดระเบียบวาดวย

การศึกษาข้ันปรญิญาตรีไวดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรยีกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 2558” 

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีสําหรบันักศึกษาตามหลักสตูรข้ันปรญิญาตรซีึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรตั้งแตป

การศึกษา 2558 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรีพ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 

บรรดาความในระเบียบขอบังคับคาํสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีอยูกอนระเบียบฉบับน้ีและมีความกลาวไวในระเบียบน้ีหรือท่ี

ระเบียบน้ีกลาวเปนอยางอ่ืนหรือท่ีขัดหรือแยงกับความในระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ีเวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอ่ืน 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

“อธิการบด”ี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

“คณะ”  หมายความวา คณะหรือวิทยาลยัหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

“คณบด”ี หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูบรหิารหนวยงานท่ีนักศึกษา

สังกัดอยู 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวาคณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจํา

วิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 

“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักสตูรสาขาวิชาเอกท่ี

นักศึกษาศึกษาอยู 

“หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตท่ีนักศึกษาเรยีนสะสมเพ่ือใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชา

น้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรอืเอกชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

จัดตั้งถูกตองตามกฎหมาย ท้ังในหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

 ขอ 5 การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสตูรข้ันปริญญาตรโีดยวิธีดังน้ี 

5.1 การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ซึ่งดําเนินการโดยองคกร

หรือหนวยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบ 

5.2 การรับตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ไดแก 

5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 

5.2.2 การสอบคดัเลือกเขาศึกษาหลักสตูรตอเน่ือง 

5.3 การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันหรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน 
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5.4 การรับนักศึกษาเปนผูรวมเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษา

ของผูรวมเรยีนและประกาศผูรวมเรียนน้ัน ๆ 

5.5 วิธีอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

6.1 สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสดุของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเทา 

6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5 

6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรื้อรงัท่ีแพรกระจายไดหรือโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนดและรายละเอียดท่ี

มหาวิทยาลยัจะประกาศเปนคราวๆไปมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ 

 ขอ 8  คาธรรมเนียมการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษาท่ีตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 9  ระบบการศึกษา 

9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะและภาควิชาตางๆคณะหรือ

ภาควิชาใดมีหนาท่ีเก่ียวกับวิชาการดานใดมหาวิทยาลยัจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานน้ันแกนักศึกษาท้ัง

มหาวิทยาลยั 

9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยปการศึกษาหน่ึงๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกต ิ

ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาท่ีหน่ึงและภาคการศึกษาท่ีสองโดยแตละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา 15 สัปดาหและมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพ่ิมอีกไดซึ่งเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับมีระยะเวลาศึกษาไมนอย

กวา 7 สัปดาหแตใหมจีํานวนช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกต ิ

มหาวิทยาลยัอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยใหมีจํานวนช่ัวโมงเรียน

ของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวยกิตตามลักษณะการจดัการเรยีนการ

สอน ดังน้ี 

9.3.1 ภาคทฤษฎีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหน่ึงช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาปกติหรือจํานวนช่ัวโมงรวมไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.2 ภาคปฏิบัติใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 – 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ

หรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหวาง 30 - 45 ช่ัวโมงใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.3 การฝกงานการฝกภาคสนามหรือการฝกอ่ืนๆ ใชเวลา 3 - 6 ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดหน่ึง

ภาคการศึกษาปกติหรือจาํนวนช่ัวโมงรวมระหวาง 45 - 90 ช่ัวโมงหรือเทียบเทาใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.4 สหกิจศึกษาเปนการศึกษาท่ีใชเวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอยางตอเน่ือง ไมนอย

กวา 16 สัปดาหและไมนอยกวา 6 หนวยกิต ท้ังน้ีตองผานการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัตสิหกิจศึกษาไมนอยกวา 30 

ช่ัวโมง    9.3.5 การศึกษาดวยตนเองเปนการศึกษาท่ีนักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะหดวยตนเอง

เปนหลักโดยมีอาจารยผูสอนใหคาํปรึกษาเชนรายวิชาโครงงานนักศกึษาปญหาพิเศษใชเวลา 2 – 3 ช่ัวโมงตอสัปดาหตลอดหน่ึง

ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาท้ังในหองปฏิบัติการและนอกหองเรียนใหนับเปนหน่ึงหนวยกิต 

9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมลีกัษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิตโดยใชหลักเกณฑ

อ่ืนไดตามความเหมาะสม 
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9.4 คณะอาจกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรยีนบางรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาน้ันได

อยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเง่ือนไขใหถือเปนโมฆะในรายวิชาน้ัน   

ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน 

10.1 กําหนดวันเวลาสถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

10.1.2 นักศึกษาท่ีไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ หรือพนกําหนดสองวันแรกภาคฤดูรอน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 

10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรยีน ตองยื่นคํารองขอลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาน้ัน หากไมปฏิบัติดังกลาวมหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผูน้ันออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษามิฉะน้ัน

จะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

10.1.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 

หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ีตองลงทะเบียนเรยีนไมเกิน 16 หนวยกิตและสาํหรับ

ภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวย

กิต 

10.1.6 ภาคฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอ

พินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอ 10.1.5 

และ 10.1.6 ตองขออนุมัติคณบดโีดยผานอาจารยท่ีปรึกษา มิฉะน้ันจะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ 

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดวิชาหน่ึง หรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

10.1.9 การลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเพ่ิม ตองกระทําภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกต ิ

และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดรูอน 

10.2 การถอน 

10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรยีนรายวิชาใด ใหมผีลดังน้ี 

10.2.1.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรอืภายในสัปดาหแรก

ของภาคฤดูรอนรายวิชาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

10.2.1.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12 สัปดาหหรือเมื่อพน

กําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดรูอนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและผาน

อาจารยผูสอนและรายวิชาน้ันจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W 

10.2.1.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ10.2.1.2 แลว

นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมไดยกเวนกรณีความผิดพลาดไมไดเกิดจากนักศึกษา 

ขอ 11  การวัดและประเมินผล 

11.1 มหาวิทยาลยัดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในทุกภาค

การศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนด ซึ่ง

อาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรยีน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือ
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วิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมไีดหลายครั้ง และการสอบไล หมายถึง การสอบ

ครั้งสุดทายของรายวิชาน้ัน 

11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรยีน นักศึกษาตองเขารับการวัดและประเมินผลตามกิจกรรมท่ีอาจารยผูสอน

รายวิชาน้ัน ๆ กําหนด และตองเขาเรียนตามแผนการสอนท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 

11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ 

11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนมี 8 ระดับ มีความหมายดังน้ี 

ระดับคะแนน ความหมาย  คาระดบัคะแนน (ตอหน่ึงหนวยกิต) 

 A              ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 

 B+            ดีมาก   (Very Good)  3.5 

 B          ดี  (Good)   3.0   

 C+            พอใช  (Fairly Good)   2.5 

 C              ปานกลาง  (Fair)   2.0 

 D+            ออน  (Poor)   1.5 

 D              ออนมาก  (Very Poor)   1.0 

 E               ตกออก  (Fail)   0.0 

11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณมคีวามหมายดังน้ี 

11.3.2.1 รายวิชาท่ีไมมจีํานวนหนวยกิต เชน รายวิชาฝกงานและรายวิชาท่ีมีจํานวน

หนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลเปนสัญลกัษณ เชน รายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาท่ีกําหนดใน

ระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสญัลกัษณ ดังน้ี 

 G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันด ี

 P (Pass)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันพอใช  

 F (Fail)  หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันตก 

11.3.2.2 รายวิชาท่ีไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม กําหนดสญัลกัษณ ดังน้ี  

 S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนท่ีพอใจ 

 U (Unsatisfactory) หมายความวา  ผลการศึกษาไมเปนท่ีพอใจ 

11.3.3 สัญลักษณอ่ืนๆ มีความหมายดังน้ี 

 I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาท่ีรับผดิชอบรายวิชาน้ันเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอนเน่ืองจาก

นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไมสมบูรณหรือใชเมื่อนักศึกษาไดรบัการอนุมัติใหไดสัญลักษณ 

I จากคณะกรรมการประจําคณะตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบน้ีเมื่อไดสญัลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองติดตอ

อาจารยผูสอนเพ่ือดําเนินการใหมกีารวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาหแรก

ของภาคฤดูรอนหากวานักศึกษาผูน้ันลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวยเมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผล

ไดสญัลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดบัคะแนน E หรือสญัลักษณ F หรอื U หรือ W หรือ R แลวแตกรณทัีนที 

 W  (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษา

ไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรยีนวิชาน้ันตามความในขอ 10.2.1.2หรือขอ 16.1.2 แหงระเบียบน้ี หรือเมื่อ

คณะกรรมการประจําคณะอนุมตัิใหนักศึกษาท่ีไดสัญลักษณ I อยูลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

 R (Deferred) หมายความวาเลือ่นกําหนดการวัดและประเมินผลไปเปนภาคการศึกษา

ปกติถัดไปใชสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดสัญลักษณ I อยูและมิใชรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารยผูสอนมี
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ความเห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปโดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของ

นักศึกษา 

 การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะท่ีรับผดิชอบ

รายวิชาน้ันและนักศึกษาท่ีไดสัญลกัษณ R ตองลงทะเบียนเรยีนรายวิชาน้ันใหมในภาคการศึกษาปกติถัดไปจึงจะมสีิทธ์ิไดรับการ

วัดและประเมินผลหากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกตสิญัลักษณ R จะเปลีย่นเปน

ระดับคะแนน  E ทันที 

11.4 นักศึกษาท่ีไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอ่ืนท่ีหลักสูตรกําหนด หรือสญัลักษณ F ในรายวิชาใด

ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้าํเวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาท่ีไดระดับคะแนนตั้งแต 2.00 ข้ึนไปหรือไดสญัลักษณ G หรือ P 

หรือ S มิไดเวนแตจะเปนรายวิชาท่ีมีการกําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอ่ืนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเง่ือนไขน้ีถือเปน

โมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม 

11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใชวิชาบังคับของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิต

เปนหนวยกิตสะสมไดการวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U 

11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามสีิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษา

ตามความในขอ 10.1.5 และ 10.1.6 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน โดยไมนับหนวยกิตเปน

หนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ําสุดท่ีนักศึกษาตองลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษา

ปกต ิ

11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมท่ีได

สัญลักษณ S หรือ U แลวภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ้าํโดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิไดเวนแตในกรณีท่ี

มีการยายคณะหรือประเภทวิชาหรือยายสาขาวิชาและรายวิชาน้ันเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม 

11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสตูรท่ีไดระดับคะแนนไม

ต่ํากวา 1.00 หรือไดสัญลักษณ G หรือ P แตบางหลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของ

รายวิชาน้ันเปนหนวยกิตสะสมก็ได 

11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหน่ึงครั้งใหนับหนวยกิตของรายวิชาน้ันเปนหนวยกิต

สะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดยีวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสดุ 

11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมนิผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีไดลงทะเบียนเรียนโดยคํานวณผลตาม

หลักเกณฑดังน้ี 

11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหน่ึงๆคือผลคณูระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนท่ีไดจาก

การประเมินผลรายวิชาน้ัน 

11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคคือคาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาท่ีไดศึกษาใน

ภาคการศึกษาน้ันหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดบัคะแนน 

11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมคือ คาผลรวมของหนวยจดุของทุกรายวิชาท่ีไดศึกษามา

ตั้งแตเริม่เขาศึกษาในมหาวิทยาลยัหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาวเฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนนและในกรณีท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนน D หรือ E มากกวาหน่ึงครั้งใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้ง

หลังสุดมาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณเปนคาท่ีมี

เลขทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตาํแหนงท่ี 3 
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11.10 การทุจริตในการวัดผล 

เมื่อมีการตรวจพบวา นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใดใหผูท่ีรับผิดชอบการ

วัดผลครั้งน้ัน หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศกึษาน้ันสังกัด ตลอดจนแจง

ใหอาจารยผูสอนรายวิชาน้ันทราบ โดยใหนักศึกษาท่ีทุจรติในการวัดผลดังกลาวไดระดับคะแนน E หรอืสัญลักษณ F หรือ U ใน

รายวิชาน้ัน และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใดประการหน่ึง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยวินัย

นักศึกษา 

11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอ่ืนๆเก่ียวกับการสอบท่ีมิไดระบุไวในระเบียบน้ีใหคณะเปนผูพิจารณา

ประกาศเพ่ิมเตมิไดตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศกึษาของแตละคณะ 

ขอ 12  สถานภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาท้ังน้ี ไมนับภาคการศกึษาท่ี

ไดลาพักหรือถูกใหพัก 

  สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภทคือนักศึกษาปกตินักศึกษาในภาวะวิกฤตและนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 

12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 

12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.00 – 1.99 ในภาค

การศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คอืนักศึกษาท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจําแนก

นักศึกษาในภาวะรอพินิจดังน้ี 

12.3.1 นักศึกษาท่ีไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแลว และไดแตมระดับ

คะแนนเฉลีย่สะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศกึษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 

12.3.2 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไม

ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรบัภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2  

12.3.3 นักศึกษาท่ีอยูในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 แตไม

ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะไดรบัภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 

ขอ 13  การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 

13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากผูปกครองและอาจารยท่ี

ปรึกษาและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีเก่ียวของในการพิจารณาอนุมตัิใหยึดหลกัเกณฑดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาท่ีขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาตองไดศึกษาอยูในคณะหรือ

ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

13.1.2 การกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษาใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศกึษาขอยายเขา 

13.2  นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมสีิทธ์ิไดรับการเทียบโอน

หรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดมิและใหนับหนวยกิตราย

วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมแตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือ

เทียบโอนใหแลวเสรจ็ภายในสองสปัดาห หลังจากไดรับอนุมัติใหยายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะตองแจงผล

การพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 
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13.3 การรับโอนรายวิชา ท่ีเปนรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม หรือรายวิชาท่ี

ไมไดเปดสอนในมหาวิทยาลัย แตไดรับความเห็นชอบจากคณะท่ีนักศึกษาสังกัดรายวิชาน้ันจะตองมีระดับคะแนน D ข้ึนไป สวน

การเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเทากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม ใหมหีลักเกณฑตามความในขอ 14.6 

ขอ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

14.1 ผูท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผานการคัดเลือกเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให

แลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผลการพิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลาง

ภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มสีิทธ์ิไดรับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชาโดย

นักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษาและคณะตองแจงผลการพิจารณาให

มหาวิทยาลยัทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ ตองไดรับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

14.4 รายวิชาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนใหไดสญัลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตราย

วิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมและนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

14.5 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมอีกเวนแตเมื่อผล

การศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสญัลักษณหรือระดับคะแนนเดิมต่าํกวามาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชากําหนดให

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลกัษณหรือระดับคะแนนเดมิน้ันซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม

ไดเพียงครั้งเดียว 

14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาท่ีเก่ียวของโดยมีหลักเกณฑในการ

พิจารณาดังน้ี 

14.6.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทา ท่ีไดรับการ

รับรองจากหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล  

14.6.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาสาระอยูในระดบัเดียวกันและมีปริมาณเทากัน 

หรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา 

14.6.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ท่ีมีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน C หรือเทียบเทา 

หรือสัญลักษณ S  

14.6.4 ใหมีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุมรายวิชา ไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน

หนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม   

14.7 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู

การศึกษาในระบบ 

14.7.1 การเทียบความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปด

สอน 

14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางานจะคํานึงถึงความรูท่ีไดจากประสบการณเปนหลัก 

14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรูในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา และเกณฑการ

ตัดสินใหอยูในดลุยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู 

14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาน้ันแตไมใหเปนระดบัคะแนนและไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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14.7.5 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินดังน้ี 

14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CS(credits from stand-

ardized test) 

14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก CE 

(credits from exam) 

14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน

ใหบันทึก CT (credits from training) 

14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงานใหบันทึก CP (credits from 

portfolio) 

14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัอยางนอยหน่ึงป

การศึกษา 

ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนักศึกษาขอโอนเขาศึกษา 

และอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดมีอบหมาย โดยนักศึกษาตองศึกษาอยูในสถาบันเดมิมาแลว ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกต ิ

ท้ังน้ีไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

15.3 การสมัครขอโอนยายใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรอยางนอย 2 เดือน กอนกําหนดการ

ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขาศึกษา 

ขอ 16 การลา 

16.1 การลาปวยหรือลากิจ 

16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมตัิจากอาจารยผูสอน

และแจงอาจารยท่ีปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วันตองไดรับการอนุมัติจากคณบดโีดยผานอาจารยท่ีปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบ

ท่ีนักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลาน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือ

ยกเวนได 

16.1.2 ในกรณีท่ีปวยหรือมเีหตสุดุวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไลไดนักศึกษาตองขอผอนผันการ

สอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไลรํายวิชาน้ัน เวนแตจะมเีหตผุลอันสมควร คณะกรรมการประจาคณะเปน

ผูพิจารณาการขอผอนผันดังกลาว โดยอาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเปนกรณีพิเศษ 

โดยใหสญัลักษณ W หรือไมอนุมตักิารผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได 

16.2 การลาพักการศึกษา  

16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนไปแลวเปนการ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรยีนโดยรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรยีนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

16.2.2 การขอลาพักการศึกษาใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือรับรองของผูปกครอง 

ผานอาจารยท่ีปรึกษาการลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณบด ี

16.2.3 การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกตติิดตอกันไมได 

16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะลาพักการศึกษา

ไมไดเวนแตกรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการและหรือไดรับทุนตางๆท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวา

เปนประโยชนกับนักศึกษา 
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16.2.5 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และขอ 16.2.4 ตอง

ไดรับการอนุมัตจิากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารกัษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติใหลา

พัก ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลยักําหนดยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรยีนไปกอนแลว 

16.3 การลาปวยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรองแพทยจาก

สถานพยาบาลของรัฐดวยทุกครั้ง 

16.4 การใหพักการศึกษาในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้งข้ึนวินิจฉัยวาปวยและ

คณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคน้ันเปนอุปสรรคตอการศึกษาและหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนคณะกรรมการประจําคณะอาจ

เสนอใหนักศึกษาผูน้ันพักการศึกษาได 

16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอ

อนุมัติตออธิการบดีผูท่ีจะไดรับการอนุมัติใหลาออกไดตองไมมีหน้ีสนิกับมหาวิทยาลยั 

16.6 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตมีผลสอบวัดระดับความรู

ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไมถึงเกณฑสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร และ/หรือไมผานการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสตูรและอ่ืน ๆ ตามหลกัสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนดใหรักษาสถานภาพนักศึกษาและชําระคารักษา

สถานภาพ 

ขอ 17  การเสนอช่ือเพ่ือรับปรญิญาและการอนุมตัิใหปริญญา 

17.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตองมีคณุสมบัตคิรบถวนดังน้ี 

17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตรและ

ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญาโดยไมมีรายวิชาใดท่ีไดสัญลกัษณ I หรือ R คางอยูท้ังน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ีไดรับการ

เทียบโอนและท่ีรับโอนดวย และนักศึกษาจะตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดดวย 

17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หาก

เปนนักศึกษาท่ีโอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ จะตองศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหน่ึงป

การศึกษา 

17.1.3 ระยะเวลาการสาํเร็จการศกึษา 

17.1.3.1 หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

17.1.3.2 หลักสูตร 5 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

17.1.3.3 หลักสตูรไมนอยกวา 6 ป สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกต ิ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติ สํารับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาท้ังน้ี ใหยกเวน

นักศึกษาท่ีไดรับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 

17.1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา

ช่ัวระยะเวลาหน่ึง 

17.1.5 ไดปฏบัิติตามระเบียบตางๆครบถวนและไมมีหน้ีสินใดๆตอมหาวิทยาลัย 

17.1.6 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปรญิญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

17.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัหน่ึงตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1 
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17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.50 ข้ึนไป 

17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 

17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเน่ืองกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะ

ไดรับปริญญา ท้ังน้ีไมนับรวมภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษากรณีท่ีปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการ

ทหารกองประจําการ หรือไดรับทุนตาง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นวา

เปนประโยชนกับนักศึกษา 

17.2.5 ไมเคยเปนผูมีประวัตไิดรับการลงโทษเน่ืองจากผิดวินัยอยางรายแรง 

17.3 นักศึกษาท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัสองตองมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1 

17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมตั้งแต 3.25 ข้ึนไปแตเปนผูไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรติ

นิยมอันดับหน่ึง 

17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆของหลักสตูรสาขาวิชาน้ัน 

17.3.4 ไมเคยไดระดบัคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 

17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4 

17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5 

17.4 มหาวิทยาลยัจะเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา หรือปริญญาเกียรติ

นิยมในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 

17.5 ปริญญาท่ีใหสําหรับหลกัสูตรรวม ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกับสถาบันอุดมศึกษา

ตางประเทศ 

17.5.1 ปริญญารวม หมายความวา นักศึกษาไดปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศท่ีรวมกันจัดหลักสูตร 

17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความวา นักศึกษาไดรับปริญญามากกวา 1 ใบโดย

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรและสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ ท่ีรวมกันจัดหลักสูตร เปนผูมอบใหสถาบันละ 1 ใบ 

ขอ 18  การขอเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

18.1 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรจีากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

เทียบเทาอาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปรญิญาตรสีาขาวิชาอ่ืนเปนการเพ่ิมเติมได 

18.2 การรับเขาศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาํคณะท่ีนักศึกษาขอเขาศึกษาและ

อธิการบด ี

18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 

18.3.1 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีนักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาจะไดรับการ

พิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับการรับโอนและเทียบโอน ใหไดสญัลักษณหรือระดับคะแนน

เดิม ใหนับหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมและนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดย

นักศึกษาตองดําเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนใหแลวเสร็จ ภายในสองสัปดาหแรกท่ีเขาศึกษา และคณะตองแจงผลการ

พิจารณาใหมหาวิทยาลัยทราบ กอนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไมมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสญัลักษณหรือระดบัคะแนนเดิมเวนแตเมื่อ

ผลการศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธกับรายวิชาท่ีไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดมิต่ํากวามาตรฐานคณะหรือภาควิชากําหนดให

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไดสัญลกัษณหรือระดับคะแนนเดมิซ้ําอีกไดและใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมได

เพียงครั้งเดียว 
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18.3.3 การเทียบโอนและการรบัโอนรายวิชาตองไดรับการอนุมัตจิากคณะกรรมการประจําคณะ

โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6 

ขอ 19  การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน 

  19.1 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษาสองปริญญาพรอมกันได โดยตอง

เปนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 2 หลักสตูร ท่ีใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

19.2 รายละเอียดตางๆ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 20  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

20.1 ตายหรือลาออก 

20.2 ถูกใหออกหรือไลออกเน่ืองจากตองโทษทางวินัย 

20.3 ไมไดลงทะเบียนเรยีนภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับการอนุมัติใหลาพัก

การศึกษา หรือไมไดรักษาสถานภาพ 

20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ํากวา 1.00   

20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.25 ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยท้ังน้ีไม

นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกใหพัก 

20.6ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ในสองภาคการศึกษา

แรกท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับภาวะรอพินิจ

ครั้งท่ี 1 

20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปหลังจากไดรับภาวะรอพินิจ

ครั้งท่ี 2 

20.9 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจ

ครั้งท่ี 3 

20.10 ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยัมาแลวเปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวนปการศึกษา

ตอเน่ืองกัน ท่ีไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยูสําหรับนักศึกษาท่ีรับโอนใหนับเวลาท่ีเคยศึกษาอยู

ในสถาบันเดิมรวมเขาดวย 

20.11 ไดรับการอนุมัตปิริญญา  

20.12 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีวาปวย จนเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืนท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

ขอ 21 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีจะตองมีการดําเนินการใด ๆ ท่ีมิไดกําหนดไวในระเบียบน้ี หรือ

กําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบน้ีเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหการดาเนินการจดั

การศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามท่ี

เห็นสมควร และใหถือเปนท่ีสุด 

 

บทเฉพาะกาล 

ใหนําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาข้ันปรญิญาตรี พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2552 มาใชบังคับ

นักศึกษาตามหลักสตูรข้ันปรญิญาตรีซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรกอนปการศึกษา 2558 ไปจนกวาจะสําเร็จ

การศึกษา 

ประกาศณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2558 
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     (ลงช่ือ)   จรัส สุวรรณเวลา 

(ศาสตราจารยจรสั สุวรรณเวลา) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

สําเนาถูกตอง         

 

วนิดา ตันติธรรมภูษิต       วนิดา/พิมพ/ทาน 

(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต)  

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
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