
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2554 
( หลักสตูร 5 ปี ) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา วิทยาเขตปัตตานี   วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ภาควิชาอิสลามศึกษา 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
 ภาษาไทย:     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา    

ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Education Program in Teaching Islamic Studies 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ภาษาไทย         ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 
                      ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies) 

                           B.Ed. (Teaching Islamic Studies) 
3. วิชาเอก  
 การสอนอิสลามศึกษา 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร้อยละ 20* 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนักศึกษาไทย   

                                                 
รายวิชาที่สอนได้แก่ *   762-101 พื้นฐานการศึกษา 3(3-0-6)    762-201 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5)   
762-202 การพัฒนาหลักสูตร   3(2-2-5) 762-211 ประวัติการศึกษาอิสลาม   2(2-04)      
762-301 ความเป็นครู    3(3-0-6)  762-316 การศึกษาอิสลามในอาเซียน     3(3-0-6)     
762-357 การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา 3(2-2-5)    762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ  3(3-0-6) 
762-402 การบริหารจดัการในห้องเรียน  3(3-0-6)    762-470 ความเป็นครูในอิสลาม  2(2-0-4) 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะที่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ..................  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์  

   อิสลาม (หลักสูตร 5 ปี) ปรับปรุง พ.ศ. 2550  
 ไดร้ับอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 122 (4/2554) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 332 (5/2554) เมื่อวันที่ 9   
       กรกฎาคม 2554  

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี   1   ปีการศึกษา  2555 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา  2557 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1) วิทยากรอิสลามศึกษา 
2) ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานการศึกษา 
3) ท างานด้านวิจัยทางการศึกษา 
4) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น 
5) ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือ เจ้าพนักงานในองค์กรการศึกษาและสังคม 
6) สามารถศึกษาต่อในสาขาการสอนอิสลามศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นต้น 
 

9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล / 
 เลขบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 
 

ปีท่ีจบ 
 

1. นายนูรุดดีน   สารีมิง 
    3940400255002 
 

อาจารย์ -B.A.(Islamic Theology) IAIN Sunan 
Kalijaga, Indonesia, Drs.(Islamic 
Theology and Philosophy), Institus 
Agama Islam Negeri, Indonesia, 
2532 
-M.A. (Islamic Theology and 

2532 
 
 
 
 

2543 
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ชื่อ-สกุล / 
 เลขบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา (สาขา)/สถาบัน 
 

ปีท่ีจบ 
 

Philosophy), Institus Agama Islam 
Negari, Indonesia 

2. นางสุวรรณี หลังปูเต๊ะ 
    3900900774858 

อาจารย์ ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ 
M.Ed. (The Teaching of Islamic 
Education), International Islamic 
University Malaysia, Malaysia 

2536 
 
 

2547 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
      10.1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 10.2 อาคารเรียนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 10.3 อาคารวิทยาอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้มุ่งเน้นทรัพยากรคน
เป็นศูนย์กลางหลักของการพัฒนา การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรให้มีขีด
ความสามารถในการใช้ชีวิตในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในปัจจุบัน 
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากนี้การ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ส่งผลโดยตรงต่อการจัดการศึกษาไทยเพ่ื อพัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีศักยภาพทีสามารถสู่การแข่งขันท้ังในระดับอาเซียนและระดับสากลต่อไป  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 จากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบกระจายอ านาจและให้สถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถจัดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละท้องถิ่นนั้น ท าให้
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐบาลที่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาขึ้นในแต่ละสถานศึกษาทั้ง
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้  จังหวัดภาคใต้ตอนกลางและในบางเขตของกรุเทพมหานคร ซึ่งส่งผลท าให้
ความต้องการครูและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพ่ือท า
หน้าที่สอนในสถานศึกษาดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  
 จากความจ าเป็นดังกล่าวนี้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียน
การสอนด้านอิสลามศึกษาเป็นส าคัญ จึงเห็นมีความจ าเป็นต้องมีบทบาทสนองตอบความต้องการของสังคม
และสถานศึกษาดังกล่าวในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาอิสลามที่มีใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งสอดคล้องกับ



 
 

4 

พระราชบัญญัติมาตรฐานวิชาชีพครูพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2544 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงส่งผลสะท้อนให้วิทยาลัยอิสลามศึกษาต้อง
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางการสอน
อิสลามศึกษาซึ่งต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรอิสลามศึกษาและบริบทชุมชนท้องถิ่น สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
จากที่มหาวิทยาสงขลานครินทร์ มีพันธกิจมุ่งเน้นสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า หลักสูตรนี้จึง

นับเป็นกลไกส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะศาสตร์ที่บูรณาการอิสลามศึกษาและความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนเป็นประชาคมที่มีค่านิยมใฝ่สันติของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา จึงเป็นการตอบสนองภาระหน้าที่การผลิตบุคลากรด้านการสอนอิสลามศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาวิทยาการด้านการสอนอิสลามแก่สังคม สนองความต้องการของสังคมและสนองตอบกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตลอดจนสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
จ านวน 23 รายวิชา   ได้แก่ 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    จ านวน  11     รายวิชา คือ 

411-100 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนในมหาวิทยาลัย 
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร 
417-101 ภาษาอังกฤษ 1  
417-102  ภาษาอังกฤษ 2   
425-101  มนุษย์กับอารยธรรม 
426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม 
427-103 มนุษย์กับสังคม 
427-104 อนาคตศึกษา 
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428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้ 
437-101 ปรัชญาชีวิต 
438-101 ศาสนวิถ ี

         2) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา คือ 
261-201 ทักษะการคิด 
264-102 ทักษะชีวิต 
282-201 ชีวิตและสุขภาพ 
299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 

3)   คณะศิลปกรรมศาสตร์   จ านวน  2 รายวิชา  คือ 
914-101 วัฒนธรรมและศิลปะไทย 
914-102 สุนทรียภาพในงานศิลปะ 

4)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จ านวน  4  รายวิชา  คือ 
746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม 

       5) คณะรัฐศาสตร์    จ านวน 1 รายวิชา คือ 
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย 

      6) คณะวิทยาการสื่อสาร  จ านวน  1  รายวิชา  คือ 
870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ         

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
1) ก าหนดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาการสอน
อิสลามศึกษา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

2) ด าเนินการประเมินตามแผนโดยการแต่งตั้งหัวหน้าแผนกวิชาการสอนอิสลามศึกษาเป็นผู้
ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการ
พิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล นอกจากนี้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรายวิชา  ตลอดจน
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชาการสอนอิสลามศึกษาประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนด้าน
เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3) ประเมินผลการด าเนินตามแผนการบริหารจัดการหลักสูตร 
4) น าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพครูอิสลามศึกษาที่มีทักษะในการจัดการ
และสามารถบูรณาการการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้เกิดการพัฒนาได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครูและบุคลากรอิสลามศึกษา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณใน
การแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

1.2 ความส าคัญ 
1) สามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้

และความเชี่ยวชาญด้านการสอนอิสลามศึกษา 
2) มีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานการ

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
3) สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

โดยสามารถน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักการอิสลาม 
4) หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพทางการศึกษาอิสลาม 

1.3 วัตถุประสงค์  
   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
   1) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนอิสลามศึกษา สามารถ

เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง สามารถวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2) มีความเป็นผู้น าทางการศึกษาอิสลาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน รู้จักการ
ท างานเป็นทีม มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าต่อวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

  3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประยุกตใ์ช้องค์ความรู้และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถประสานระหว่างเจตคติท่ีแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจิตส านึกในการท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการ พัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนางานอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
   คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (2 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์  มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  และมาตรฐาน 
และเกณฑ์การรับรอง
ปริญญาทางการศึกษาของ
ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในสาขาวิชา 

4. ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อ
บัณฑิต 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 
ให้เป็น active learning 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียน   การสอนแบบ 
active learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 

 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน  การสอนแบบ active 
learning 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนแบบ active 
learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียน  การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
จาก best practice มาเป็นการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียนในแผนการ

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียน    การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 
 
 

จัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
4. ปรับปรุงวิธีการวัดและการ

ประเมินผล 
1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับ

วิธีการวัดและประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและ

ประเมินแต่ละรายวิชา 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด
และประเมินผล 

2. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัด

และประเมินผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบการวัดและประเมินผ 

5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้   ทุกด้าน 

1.พัฒนาทั กษะอาจารย์ ใ นกา ร
จัดการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
สาขาวิชา  

2.ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ใน
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  แ ล ะก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม
การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 

4. ผลการประเมินนักศึกษาใน 
แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

1. ใช้ภาษาอังกฤษ 20% ในการสอน  1. เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ซ) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

วิชาภาคทฤษฎี  เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 
วิชาภาคปฏิบัติ  เรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 
ภาคต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม

ระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือ 
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการส่งเสริม

เด็กดีมีคุณธรรม โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและโครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาต่างประเทศค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษา

อาหรับ  
2) ขาดทักษะในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
3) นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จัดกิจกรรมสอนเสริมภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแรกเข้า 

 2) นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  
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  3)  จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาและการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย 
  4)  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  5)  แนะน าแหล่งทุนตามความเหมาะสมให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2  60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3   60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4    60 60 60 
ชั้นปีที่ 5     60 60 

รวม 60 120 180 240 300 300 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - -    60 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 25556 2557 2558 2559 2560 
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายหัว 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล       
รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ  

2555 25556 2557 2558 2559 2560 
ก. งบด าเนินการ            

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,245,000 1,307,250 1,369,500 1,431,750 1,494,000 1,556,250 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่
รวม 3) 

 
160,000 

 
210,000 

 
260,000 

 
310,000 

 
360,000 

 
410,000 

3. ทุนการศึกษา            
รวม (ก) 1,405,000 1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,854,000 1,966,250 



 
 

11 

ข. งบลงทุน            
      ค่าครุภัณฑ์       

รวม (ก) + (ข) 1,405,000 1,517,250 1,629,500 1,741,750 1,854,000 1,966,250 
จ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 300 300 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 23,417 12,644 9,053 7,257 6,180 6554 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า    171  หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน    30  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาภาษา         9  หน่วยกิต  
  2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        6  หน่วยกิต 
  3) กลุ่มสังคมศาสตร์        6  หน่วยกิต 
  4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      9  หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาชีพครู  จ านวนไม่น้อยกว่า  54  หน่วยกิต  

2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก   จ านวน    19  หน่วยกิต  
  3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน    36  หน่วยกิต 
  4) กลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  5) กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน      6  หน่วยกิต
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3.1.3  รายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน      9  หน่วยกิต 
    ภาษาไทย  จ านวน      3  หน่วยกิต 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Language, Thought and Communication  

    ภาษาอังกฤษ  จ านวน      6  หน่วยกิต 
  417-101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
    English I 
  417-102 ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
    English II  

  417-100 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  3(3-0-6) 
  Preparatory English for University Study  

 

2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน    6  หน่วยกิต 
  บังคับ         3  หน่วยกิต    

425-101 มนุษย์กับอารยธรรม      3(3-0-6) 
     Man and Civilization 
   เลือก  3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   
  261-201 ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
     Thinking Skills 
  264-102 ทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
     Life Skills 
  282-201 ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5)
     Life and Health 
 

                                                 
 บังคับให้เรียนวิชา 417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวทิยาลัย ส าหรับนักศกึษาทีม่ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ O-NET  ต่ า

กว่า 30 และให้เรียนกอ่นวชิา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 โดยมีผลการประเมนิผลเปน็ S และ U นักศึกษาตอ้งสอบได้ S เท่านั้น จึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชา 
417-101 และ 417-102 

นักศกึษาที่มีคะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในช่วง 30-65  สามารถเรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ตามล าดับทีเ่ปิด
สอน 
      นักศกึษาที่มีคะแนนสอบ O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในช่วง 66-75 ให้ลงทะเบียนเรยีนเฉพาะวิชา 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 เนือ่งจากได้รับการ
ยกเว้นไมต่้องเข้าชัน้เรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1  แต่ตอ้งลงทะเบียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 เพื่อนับหน่วยกิตรายวชิาดังกล่าวเป็นหนว่ยกิตสะสม 
3 หน่วยกิต แต่ไม่น ามาค านวณแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสม 
       นักศกึษาที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 76 คะแนนขึน้ไปได้รับการยกเวน้ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนวิชา 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-
102 ภาษาอังกฤษ 2 แต่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 417-101ภาษาอังกฤษ 1 และ 417-102 ภาษาอังกฤษ 2 เพื่อนับหน่วยกิตสองรายวิชาดังกล่าวเป็นหนว่ยกิต
สะสม 6 หน่วยกิต แต่ไม่น ามาค านวณแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสม 



 
 

13 

  437-101 ปรัชญาชีวิต       3(3-0-6) 
     Philosophy of Life 
  438-101 ศาสนวิถี       3(3-0-6) 
     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) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน  6  หน่วยกิต 
   บังคับ 3 หน่วยกิต  
  427-103 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
     Human and Society 
   เลือก  3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ * 
  196-101  สังคม เศรษฐกจิ การเมือง การปกครองของไทย       3(3-0-6) 
     Society, Economy, Politics and Government of Thailand    
  299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต     3(2-2-5) 
     Life Style Enhancement 
   426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม         3(2-2-5) 
     Environment and Society 
   427-104 อนาคตศึกษา       3(3-0-6) 
      Future Study 
 428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้     3(3-0-6)  
     Ways of Southern Border Community Life  

870-101  ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ    3(3-0-6) 
     Media Literacy and Utilization of Information 

 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน  9  หน่วยกิต 
   บังคับ       6   หน่วยกิต 
  746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6) 
     Mathematics in Daily Life 
  748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
     Information Technology 
                                                 

* นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในวิทยาเขตอื่น/มหาวิทยาลัยอื่น  แล้วน ามาเทียบเป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชานีไ้ดโ้ดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะที่นักศึกษาสังกัด 
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เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
     Science in Daily Life 
  724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม      3(3-0-6) 
     Science and Society 

 นอกจากนักศึกษาเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปที่จัดให้ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตแล้ว จะต้องท า 
กิจกรรมตามเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปอีก 60 ชั่วโมง  ดังนี้ 
             1.  นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย  วิทยาเขต หรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมพัฒนาวิชาการ  
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และ
นักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมท่ีได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา 
            2.  นักศึกษาต้องท ากิจกรรมออกก าลังกาย/กีฬา  เพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ ไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง  หรือจะลงทะเบียนรายวิชากีฬาประเภทต่างๆ (รหัส 281-XXX) 1 หน่วยกิต โดยนับหน่วยกิต
ในหมวดวิชาเลือกเสรีก็ได้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ และ
นักศึกษาต้องมีใบผ่านกิจกรรมท่ีได้รับการรับรองจากผู้จัดกิจกรรม/อาจารย์ที่ปรึกษา 
  3. หรือนักศึกษาลงทะเบียนวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรแทนเงื่อนไขในการเรียน ข้อ 1 
 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวนไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาชีพครู   จ านวนไม่น้อยกว่า   54  หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาบังคับ  จ านวน     48  หน่วยกิต  
  762-101  พ้ืนฐานการศึกษา      3(3-0-6) 
      Foundations of Education  

762-102  ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู   3(2-2-5) 
      Language and Information Technology for Teachers 

762-201  จิตวิทยาส าหรับครู      3(2-2-5)
     Psychology for Teachers  

762-202  การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5) 
       Curriculum Development 

762-301   ความเป็นครู       3(3-0-6) 
      Teachership 

762-302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 
      Educational Innovation and Technology 

762-303  การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา    3(2-2-5) 
      Educational Measurement and Evaluation 
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762-304  การออกแบบการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
      Learning Process Design 

762-401  การวิจัยทางการศึกษา      3(2-2-5) 
      Educational Research 

762-402  การบริหารจัดการในห้องเรียน     3(3-0-6) 
      Classroom Management 

762-403  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1    2(1-2-3) 
      Teaching Procession Experiences I 

762-404  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2    2(1-2-3) 
      Teaching Procession Experiences II 

762-405  สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม     2(1-2-3) 
   Seminar in Islamic Education      

762-503  การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0)
     School Internship I 

762-504  การปฏิบัติวิชาชีพครู 2      6(0-36-0) 
      School Internship II 

 

1.2) กลุ่มวิชาเลือก   จ านวนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 762-353  การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม     3(3-0-6)
     Education for Multi Cultural Society 

 762-354  โครงงานเพ่ือการเรียนรู้      3(2-2-5) 
     Project for Learning 
 762-355  การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด    3(2-2-5) 
     Instruction for Thinking Process Development 
 762-357  การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา   3(2-2-5) 
     Co-Curriculum Management in School 

 762-360  จิตวิทยาพัฒนาการ      3(3-0-6) 
     Development Psychology 

  762-361  การให้ค าปรึกษาส าหรับครู     3(3-0-6) 
      Counseling for Teacher 

 762-362  การแนะแนวในสถานศึกษา     3(3-0-6) 
     Guidance in School 

  762-363  การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
     Production of Multimedia for Learning Management  
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 762-453  การวิจัยในชั้นเรียน      3(2-2-5) 
     Classroom Action Research 
 762-454  การประเมินโครงการทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     Educational Project Evaluation 
 762-458  การประกันคุณภาพทางการศึกษา    3(3-0-6) 
     Quality Assurance in Education 
 762-461  การนิเทศภายในสถานศึกษา     3(3-0-6) 
     Educational Supervision in Schools 
  

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก   จ านวน  19  หน่วยกิต       
761-102  ชีวประวัตินบีมุหัมมัด      3(3-0-6) 

   Life Story of the Prophet Muhammad 

761-201  ภาษาอัลกุรอาน 1       2(2-0-4) 
  Qur'anic Language I 

761-202  ภาษาอัลกุรอาน 2       2(2-0-4) 
  Qur'anic Language II 

761-203  ภาษาอัลกุรอาน 3              2(2-0-4) 
  Qur'anic Language III 

761-205  อุลูม อัลกุรอาน 1       3(3-0-6) 
  Ulum al-Qur’an I  

761-206  อุลูม อัลหะดีษ 1      3(3-0-6) 
   Ulum al-Hadith I                                   

761-207  อะกีดะฮ์ อิสลามียะห์       3(3-0-6) 
    Aqidah  Islamiyah 
766-101  กฏหมายอิสลามเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Fiqh  
 

  3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ   จ านวน  36  หน่วยกิต 
762-211  ประวัติการศึกษาอิสลาม         2(2-0-4) 

      History of Islamic Education 
  762-214  ศาสนบัญญัติ 1         3(3-0-6) 
      Islamic Jurisprudence I 

 
                                                 

* ส าหรับนักศกึษาทีส่อบวัดพืน้ฐานภาษาอาหรับไม่ผ่านเกณฑ์  ตอ้งลงทะเบียนเรียน 761-201  และนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสร ี
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762-266  จริยธรรมอิสลาม      3(3-0-6) 
      Islamic Ethics 
  762-317  ศาสนบัญญัติ 2         3(3-0-6) 
      Islamic Jurisprudence II 
  762-367  ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา    3(3-0-6) 
      Malay for Islamic Studies Teacher  
  762-370  หลักศรัทธาพ้ืนฐานส าหรับครู        3(3-0-6) 
      Fundamentals of Iman for Teacher 
  762-434   การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1    3(2-2-5) 
      Instructional Management of Islamic Studies I 
  762-435  การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 2    3 (2-2-5) 
      Instructional Management of Islamic Studies II 
  762-468  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     2(2-0-4) 
      Tafsir Al-Qur’an I 
  762-469  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)
      Malay Language for Communication 

762-470  วิทยาการสอนอิสลาม      2(2-0-4) 
      Islamic Pedagogy  
  762-471 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1      1(1-0-2) 

     Al-Qur’an and Tajwid I 
  762-472 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2      1(1-0-2) 

  Al-Qur’an and Tajwid II 
  762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3      1(1-0-2) 

  Al-Qur’an and Tajwid III 
  762-474 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม     3(2-2-5) 
     Research Methodology in Islamic Education  
  

4) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  761-208  ประวัติศาสตร์อิสลาม 1      3(3-0-6) 
      Islamic History I 
  761-211  อุลูมอัลกุรอาน 2      3(3-0-6) 
      Ulum Al-Qur’an II 
  761-212  อัลหะดีษ 1       3(3-0-6) 
      Al- Hadith I 
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  761-213  อิสลามและมนุษยสัมพันธ์      3(3-0-6) 
       Islam and Human Relations 
  761-215  อารยธรรมอิสลาม         3(3-0-6) 
      Islamic Civilization 
  761-219  อิสลามและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
       Islam and Culture 
  761-323  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2       3(3-0-6) 
      Islamic History II 
 761-329  หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์                                3(3-0-6) 
                         Principle and Method of Da’wah 
  761-330  อิสลามในโลกปัจจุบัน           3(3-0-6) 
      Islam in Contemporary World 
  761-333  จิตวิทยาศาสนา         2(2-0-4) 
      Psychology of Religion  
  761-434  บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน    3(3-0-6) 
      Role of Religion in Contemporary Society 
  761-454  อุลูมอัลหะดีษ 2         3(3-0-6) 
      Ulum Al- Hadith II 
  762-316  การศึกษาอิสลามในอาเซียน        3(3-0-6) 
      Islamic Education in ASEAN 
  762-318  อัลกุรอาน 3        3(3-0-6) 
      Al-Qur’an III    

762-319  หะดีษ 3          3(3-0-6) 
      Hadith III  

762-428  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้        2(2-0-4) 
      Education in Southern Border Provinces 
  766-312  กฎหมายครอบครัวอิสลาม        3(3-0-6) 
       Islamic Family Law 
  766-414  กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม    3(3-0-6) 
      Law of Inheritance and Will in Islam 
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5) กลุ่มวิชาโท   จ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนวิชาโทจากสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย 

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
                   ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   จ านวน   6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่ภาควิชาอิสลามศึกษาเปิดสอน หรือเลือกเรียนจากรายวิชาของ
คณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโดยทางคณะเจ้าของรายวิชาจัดให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับนักศึกษาที่สอบวัดพ้ืนฐานภาษาอาหรับไม่ผ่านเกณฑ์ให้
ลงทะเบยนเรียนวิชา 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1 และนับหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี 
 

 3.1.4 ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก เช่น 765-102 มีความหมายดังนี้ 

 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง รหัสภาควิชา /สาขาวิชา  
 เลขรหัส 3 ตัวหลัง หมายถึง ล าดับวิชา 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์*     3(3-0-6) 
วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุ่มสังคมศาสตร์**     3 (2-2-5) 
417-101 ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
425-101 มนุษย์และอารยธรรม     3(3-0-6) 
วิชาศึกษาท่ัวไป เลือกกลุ่มวิทยาศาสตร์***     3(3-0-6) 
761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1****     2(2-0-4) 
762-101 พ้ืนฐานการศึกษา     3(3-0-6) 

รวม       20 
 

ปีท่ี 1 
 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหสั   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
417-102 ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
427-103 มนุษย์และสังคม       3(3-0-6) 
746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
761- 202  ภาษาอัลกุรอาน 2     2(2-0-4)  
762-102  ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู    3(2-2-5) 

 

รวม      17 
 
หมายเหตุ  การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมและรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา (บงัคับ) ให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
*  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุม่วิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดังรายวิชาต่อไปนี้  914-102, 264-102, 282-
201, 437-101, 438-101, 761-105, 914-101, 261-201   
**  เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังรายวิชาต่อไปนี้  870-101, 299-101, 426-
101, 427-104, 428-102, 196-101  
*** เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังรายวิชาต่อไปนี้  724-101,  
748-101 , 724-104, 724-321, 746-101, 746-105 , 747-101, 724-103   
****บังคับส าหรับนักศึกษาทีไ่มผ่่านการสอบวัดพื้นฐานภาษาอาหรับดังรายวิชาต่อไปนี้  761-201 และนับหน่วยกิตในหมวด
วิชาเลือกเสร ี
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ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
761-102  ชีวประวัตินบีมุหัมมัด     3(3-0-6)   
761-203  ภาษาอัลกุรอาน 3     2(2-0-4) 
762-201 จิตวิทยาส าหรับครู     3(2-2-5)   
762-211  ประวัติการศึกษาอิสลาม     2(2-0-4) 
762-266  จริยธรรมอิสลาม      3(3-0-6) 
766-101  กฏหมายอิสลามเบื้องต้น     3(3-0-6) 

 วิชาโท       3 
  รวม      22 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
761-205  อูลูมอัลกุรอาน 1       3(3-0-6) 
761-206  อูลูมอัลหะดีษ 1       3(3-0-6) 
762-202  การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 

 762-214  ศาสนบัญญัติ 1         3(3-0-6) 
 762-471  อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1     1(1-0-2) 

วิชาโท       4 
วิชาเลือกเสรี      2 

รวม       19 
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ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
761-207 อะกีดะฮ์อิสลามียะห์     3(3-0-6) 
762-301  ความเป็นครู      3(3-0-6) 
762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 

 762-317 ศาสนบัญญัติ 2         3(3-0-6) 
 762-470 วิทยาการสอนอิสลาม     2(2-0-4) 
 762-472  อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2     1(1-0-2) 
   วิชาโท       4 
    รวม      19 
     
 

   ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
762-303  การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา   3(2-2-5) 
762-304 การออกแบบการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 

 762-367  ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา    3(3-0-6)  
762-370 หลักศรัทธาพ้ืนฐานส าหรับครู    3(3-0-6)  
762-402  การบริหารจัดการในห้องเรียน    3(3-0-6) 
   วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)   3 

วิชาโท       2  
รวม           20  
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ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
762-401 การวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 
762-403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   2(1-2-3) 
762-434 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1   3(2-2-5) 

 762-469 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู)   3 
   วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกเลือก)  3         
   วิชาโท       4 
     รวม      21 

 
 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
762-404  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   2(1-2-3) 
762-405  สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม    2(1-2-3) 
762-435  การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 2   3(2-2-5) 

 762-468  อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     2(2-0-4) 
 762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3     1(1-0-2) 
 762-474  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม    3(2-2-5) 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอกเลือก)  3 
   วิชาโท       3 
   วิชาเลือกเสรี      2 

รวม      21  
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ปีท่ี 5 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1     6(0-36-0) 

      รวม     6   

 
 
 

ปีท่ี 5 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัส   ชื่อวิชา       หน่วยกิต 
762-504  การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

รวม    6 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 อยู่ในภาคผนวก ก 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายนิเลาะ แวอุเซ็ง 

3959800109672 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ศศ.บ. (อิสลามศึกษา),  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2536 

- ศษ.ม.  (บริหารการศึกษา),  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2540   

- Ph.D. (Educational 
Administration) 
International, Islamic 
University,  Malaysia, 2547 

96 96 96 96 96 

2 นายนูรุดดีน สารมีิง 

3940400255002 

 

อาจารย ์ - B.A.(Islamic Theology) IAIN 
Sunan Kalijaga, Indonesia, 
Drs.(Islamic Theology and 
Philosophy), Institus Agama 
Islam Negeri, Indonesia, 
2530 

- M.A. (Islamic Theology and 
Philosophy),  Institus Agama 
Islam Negeri, Indonesia, 
2532 

 

350 350 350 350 350 

3 นางสุวรรณี หลังปูเต๊ะ 

3900900774858 

อาจารย ์ - ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)       
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2536 

- M.Ed. (The Teaching of 
Islamic Education),  
International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia, 2542  

350 350 350 350 350 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

4 นายอะห์มัด ยี่สุ่นทรง 

3949900121003 

 

 

อาจารย ์ - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2522 

- ศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ชุมชน), 2533 

- ค.ด. (การอุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

96 96 96 96 96 

5 

 

Mr.Abdullai  Kaba 

Passport No. 0161856 

อาจารย ์ - Diploma  of  Arabic  
Language, Islamic University  
of  Madina, Kingdom of 
Saudi Arabia 1992 

- B.H.Sc.Psy.Psychology, 
International  Islamic 
University  Malaysia (IIUM), 
1997  

- B.I.R.K.H.  (Bachelor of 
Islamic Revealed 
Knowledge and Heritage), 
Usul Al-Din and 
Comparative  
Relegion,(IIUM), 1998 

- M.H.Sc.Psy.,Clinical and 
Counseling Psychology 
(IIUM), 2002 

- Ph.D. (Psychology)  
International Islamic 
University Malaysia,  
Malaysia, 2009 

350 350 350 350 350 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายอิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 

 

รอง
ศาสตราจารย ์

- ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
วิทยาลัยครยูะลาม, 2537 
- Adu. Dip Ed., Med 

(Islamic educaton  
International  Islamic 
University  Malaysia, 
Malaysia, 1995) 

- Ph.D. (Education) 
University of Malaya, 
Malaysia, 2547 

96 96 96 96 96 

2 นายอับดุลเลาะ   การีนา 
3940900436162 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- B.A.(Al-Sunah and 
Islamic Study), The 
Islamic University of 
Madinah,The Kingdom 
of Saudi Arabia, 1990 

- B.A.Islamic Study (Al-
Qur’an and Al-Sunah), 
University sains 
Malaysia,1998 

- Ph.D (Islamic Studies) 
University Sains 
Malaysia, Malaysia, 
2546 

350 350 350 350 350 

3 นายกาเดร์ สะอะ  
3950100483646 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- B.A.The Islamic 
University of Imam 
Muhammad bin Suud, 
The Kingdom of Saudi 
Arabia, 2535 

- M.A. (Arabic as a 
Second Language), 
International Islamic 
University Malaysia, 
Malaysia,  2537 

350 350 350 350 350 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

- Ph.D.(Arabic  Language), 
University Utara 
Malaysia, Malaysia, 
2010 

4 นายอับดุลฮาดี สะบูดิง 
3960400187465 

อาจารย ์ - B.A.(หลักการศาสนา) Al-
Azhar University, Egypt, 
1997 

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2547 

350 350 350 350 350 

5 นายอีสมาแอ กาเต๊ะ 
3950100655706 

อาจารย ์ - B.A.Islamic 
Studies(Da’wah and 
Usuluddeen) the 
Islamic Universty of 
madinah, the Kingdom 
of Saudi Arabia (1996) 

- ศศ.ม.(อิสลามศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2547 

350 350 350 350 350 

6 นายมะรอนิง สาแลมิง 
3959900422941 

อาจารย ์ - B.A.(Islamic Law), 
Islamic University of  
Madinah, Saudi Arabia, 
2535  
- M.A.(Principle 
Jufisprudence), Islamic 
University of  Madinah, 
Saudi Arabia, 2541 

- Ph.D. ( Principles of 
Jurisprudence), 2547 
Islamic University of  
Madinah, Saudi Arabia, 
2547 

 
 

350 350 350 350 350 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

7 นายยูโซะ ตาเละ 
3960400298674 

อาจารย ์ - B.A.(Islamic Studies) 
University of Karachi, 
Pakistan, 1985 

- M.A. (Islamic Studies)      
University of Karachi, 
Pakistan, 1986 

  Ph.D, ( Sociology) 
Universiti Utara 
Malaysia, Malaysia, 
2008 

350 96 96 96 96 

8 นายอัสมัน แตอาล ี
3950600036771 
 

อาจารย ์ - B.A. (Islamic Law), 
Islamic University of 
Madina, Kingdom of 
Saudi Arabia, 2002 

- ศศ.ม. (อิสลามศึกษา)     
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2547 

350 350 350 350 350 

9 นายอาเซ็ม อัชชะรีฟ 
39601000093660 

อาจารย ์ - B.Ed (Arabic Language) 
/ College of Basic 
Education, The Public 
Authority for Aplied 
Education and Training, 
State of Kuwait /2541 
-  High  Diploma  (Arabic  
Language  &  Literature) 
/ Yarmouk  University 
,2544 
- M.Is (Arabic Studies and 
Islamic Civilization) / 
National University of 
Malaysia, Malaysia/2548 
- ศศ.ม.(อิสลามศึกษา)
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
/2549 

350 350 350 350 350 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

10 นายมูหัมมัดรอฟล ี แวหะมะ 
3960100436117 
 

อาจารย ์ - ศศ.บ.(อิสลามศึกษา) 
มหาวิทยาลยัสงขลา 

  นครินทร์, 2533 
- M.A.(Islamic History and 

Arts), Sakarya  
   University, Turkey, 

2540 

350 350 350 350 350 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 

ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 นายจารุวัจน์ สองเมือง 
3910500309520 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) , 
มหาวิทยาลยั 

   สงขลานครินทร์ 
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา) , 
มหาวิทยาลยั 

   สงขลานครินทร์ 

96 96 96 96 96 

2 นายจีระพันธ์  เดมะ 
3940700030201 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ, 
มหาวิทยาลยั 

   สงขลานครินทร์ 
- กศ.ม. (เทคโนโลยี

การศึกษา), 
มหาวิทยาลยั 

   ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ 
ประสานมิตร, 2524 

- Diploma (Education 
Technology), 
Hirochima, 
University of Japan 

 
 

96 96 96 96 96 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

3 นายนิฟาริด  ระเด่นอาหมัด 
395990113469 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัย 

   สงขลานครินทร,์ 2521 
- ศศ.ม. (การสอน

วิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตร- 

  ศาสตร,์ 2528 

96 96 96 96 96 

4 นางสุใจ ส่วนไพโรจน์  
3849800066320 
 

ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)   
จิตวิทยาและการแนะ
แนว, มหาวิทยาลัย 

   สงขลานครินทร,์ 2525  
- ศศ.ม. (จิตวิทยาการ

ปรึกษา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2532 

- Ph.D.(Counseling 
Psychology), 
University Utara 
Malaysia , 2551  

96 96 96 96 96 

5 นายมะยตูี  ดือรามะ   
3950100135788 
 

อาจารย ์ - ศศ.บ. (ชะรีอะฮฺ) 
- ศษ.ม. (การวัดผลและ

วิจัยการศึกษา) 
 

96 96 96 96 96 

6 นายฮาซัน หะยีมะเย็ง 
3960500304943 
 

อาจารย ์ - B.A. (Islamic 
Education) IAIN 
Sunan Kalijaga, 
Indonesia, 2520 

- Drs. (Islamic 
Education) Institus 
Agama Islam Negeri, 
Indonesia, 2524 

96 96 96 96 96 

7 นางนวมน จันทร์กลิ่น 
  xx xxxxxxxxxx 

อาจารย ์ - ศศ.บ. (ภาษาและ
วรรณคดีไทย) เกียรติ
นิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2530 

48 48 48 48 48 
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ล าดับ 
ชื่อ – นามสกลุ/เลขบัตร

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/  

สถาบัน/ปีที่จบ 

ภาระการสอน ช.ม./ปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

- อ.ม. (วรรณคดี
เปรียบเทยีบ) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

  หลักสูตรนี้ได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1-2 และการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1-2 ที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
   1) การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูอิสลามศึกษาระหว่างเรียน ประกอบด้วยการเรียนรู้ระบบการ
บริหารจัดการ การสังเกตการณ์สอน การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อและเครื่องมือวัดและประเมินผล การฝึกทักษะความเป็นครู และฝึกทักษะการ
สอนแบบจุลภาค 
  2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาโดยอิสระควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่าง
เหมาะสมกับผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กา
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1) มีทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน มีประสบการณ์ตรงในการประกอบ
วิชาชีพครูโดยการบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรมาใช้ในสถานศึกษา 

2) มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีการสอนใน
สถานศึกษาเต็มเวลาเพื่อเรียนรู้ มีการปฏิบัติงานครูตลอดกระบวนการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  3) บูรณาการความรู้เพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางการศึกษาส าหรับการฝึกประสบการณภาคสนาม 
ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน/สถาน
ประกอบการได้ 
  4) มีความสามารถในการเป็นผู้น า และผู้ตาม รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
อย่างสร้างสรรค์และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  5) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
  6) มีความกล้าแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 



 
 

33 

  8) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกับสถานศึกษา 
  9) สามารถน าผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  10) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับอาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในทุกด้านโดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2 ของชั้นปี 5 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

นักศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา 762-503 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 และ762-504 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 โดยก าหนดให้นักศึกษาท า
วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง วิชาแรก (ภาคการศึกษาที่ 1) ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยบทที่ 1- บทที่ 
3 และวิชาที่สอง (ภาคการศึกษาท่ี 2) ก าหนดให้นักศึกษาท าวิจัยบทที่ 4 - บทที่ 5 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
      1 มีศักยภาพสูงทางด้านการวิจัย สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ 

             2 มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (ประสบการณ์การวิชาชีพครูและ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู) 
             3 มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 

5.3 ช่วงเวลา  
     ชั้นปีที่ 5 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     ไม่นับหน่วยกิต    
5.5 การเตรียมการ 
     มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการวิจัยชั้นเรียนและอาจารย์นิเทศวิทยาลัยอิสลามศึกษาให้

ค าแนะน าช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการ 
5.6 กระบวนการประเมินผล   
     ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารย์นิเทศวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความรู้ด้านอิสลามศึกษาและวิชาชีพครู
ที่บูรณาการและสามารถจัดการความรู้อย่าง
มีระบบและต่อเนื่อง 
 
2.  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
และ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณ มีสมรรถนะสากล และ
เข้าใจพหุวัฒนธรรม  
 
 
 
 
3 . มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 
4. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและใช้
ประโยชน์จากการวิจัย 
 
5. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นครูในทัศนะอิสลามใน
การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มวิชาเนื้อหาวิชาชีพครู 
2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 
1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาในระดับต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ 

และภาษาอาหรับ 
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเข้าใจพหุวัฒนธรรม 
 
1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่างๆ การจัดการเรียน
แบบ e-learning 
 

1.  การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 
1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนงบประมาณ และจัด

กิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น
กิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   (1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืนส านึกในหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
   (2) ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ       
นานาชาติ 

   (3) มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เน้นการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  และการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

   (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ 
กรณีตัวอย่าง  สถานการณ์จ าลอง  และสื่อต่างๆ 
   (3) มอบหมายงานกลุ่มและหรืองานรายบุคคลให้คิดท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่
เพ่ือนมนุษย์ 
   (4) มอบหมายงานกลุ่มหรืองานรายบุคคลให้ศึกษาบุคคลที่มีความเสียสละและจิต
สาธารณะต่อสังคม 
   (5) เข้าร่วมกิจกรรมในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง(เช่น ให้คิดค าขวัญ 
และจัดท าโปสเตอร์เกี่ยวกับความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม) 
   (6) อบรมจริยธรรม/บรรยายและน าเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ(เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ เป็นต้น ) 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนสม่ าเสมอ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้น
เรียน  การเข้าร่วมกิจกรรม  ความซื่อสัตย์ และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา  

(2) ประเมินจากการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่มที่มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆโดยจะต้องมีการอ้างอิงของข้อมูลอย่างครบถ้วน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) สังเกตจากพฤติกรรมการเรียน 
(5) ประเมินจากการท างานกลุ่มและผลงานของกลุ่ม   

   (6) ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย  
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2.1.2 ความรู้   
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
 (2) มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 (3) แสวงหาความรู้จากงานวิจัย หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ให้ความรู้ครอบคลุมทฤษฎีและหลักการที่ควรจัดในกลุ่มภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์
กลุ่มสังคมศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสื่อที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 (3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
 (4) มอบหมายงานให้ค้นคว้าจากสื่อ/งานวิจัยและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 (5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสภาพจริง 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) การน าเสนอผลงาน 
   (2) งานที่ได้รับมอบหมาย 
    (3) ประเมินผลด้วยผลการตรวจผลงานการทดสอบย่อย  การสอบกลางภาค  และการ

สอบไล่ประเมินผลโดยใช้หลักการประเมินตามสภาพจริง  เช่น การน าเสนอผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน 
การทัศนศึกษา การทดสอบ เป็นต้น 

   2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 (1) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม 
 (2) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 (3) สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 (4) สามารน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและ สร้างสรรค์

สังคม 
  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด(ที่เน้นการบูรณาการความรู้ใน 
ศาสตร์ต่าง ๆ) ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษาจากสื่อ 
ประเภทต่าง ๆ   การโต้วาที  การจัดท าโครงการ  
  (2) จัดกิจกรรมที่นักศึกษามีโอกาสคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา  บทบาทสมมุติ   
สถานการณ์จริง 
  (3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  (4) อภิปรายกลุ่มย่อยจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย  โปสเตอร์  ข่าว 
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  (5) ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับบทเรียนในภาคสนาม 
  (6)  ให้นักศึกษาสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  (7) สอนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์และฝึกวิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
  (8) ใช้การสอนแบบ PBL 
  (9) สอนให้คิดแบบวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบของกระบวนการผลิตสื่อประเภทต่างๆ 
  (10) ฝึกแก้โจทย์ปัญหา  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) ประเมินจากการร่วมแสดงความคิดเห็น 
  (2) ประเมินจากการท างานกลุ่ม 
  (3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
  (4) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
  (5) ประเมินจากข้อสอบ/การสัมภาษณ์/การสังเกต  /การท าแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/ 
ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหา 
  (6) วัดและประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เป็นผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อ 

   2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
  (2) สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะ 
ผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกันบุคคลทั่วไป 
  (4) สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง 
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  (5) รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
   (1) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม  ฝึกการเป็นผู้น า  สมาชิกกลุ่ม  ฝึกความ

รับผิดชอบและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และ/หรือน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
   (2) มอบหมายงานรายบุคคลและงานกลุ่มให้นักศึกษาติดตามสื่อข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

จากแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 
   (3) เสนอผลงานโดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ 
   (4) ศึกษาภาคสนามและน าผลการศึกษาภาคสนามมาจัดแสดงและอภิปรายในชั้นเรียน 
   (5) ทัศนศึกษาและมอบหมายงานให้สรุปผลการทัศนศึกษาเป็นกลุ่ม  
   (6) จัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้นักศึกษารวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา  
   (7) มอบหมายงานรายบุคคล 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
  (2) ประเมินความสม่ าเสมอของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  (3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) ประเมินการท างานกลุ่ม 
  (5) ประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
  (6) จัดโอกาสให้เพ่ือนร่วมชั้นประเมินการท างานกลุ่ม 
  (7) จัดให้มีแบบทดสอบความรู้จากการทัศนศึกษา 

   2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง
พูด อ่านและเขียน 
 (2) ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร 
 (3) เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ 
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

  2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกทักษะทั้ง 4   
  ของการสื่อสารในระหว่างผู้เรียนผู้สอน 
    (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาสามารถพูด เขียน วิเคราะห์และแสดง 
  ความคิดเห็นจากสื่อที่น าเสนอ 
    (3) ฝึกปฏิบัติการฟังจากสื่อประเภทต่าง ๆ   
    (4) ฝึกเขียนเพ่ือการสื่อสารในรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว 
    (5) บรรยาย  สาธิต  และฝึกปฏิบัติการพูดภาษาไทย  วิจารณ์การฝึกปฏิบัติและร่วม 
  อภิปรายเสนอแนะข้อบกพร่อง 
    (6) ฝึกปฏิบัติการเปิดรับสื่อและข่าวสารประเภทต่าง ๆ 

  (7) จัดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

    (8) บรรยาย  สาธิต  ฝึกปฏิบัติ 
    (9) ฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

(10) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอน e-learning และท า
รายงานโดยเน้นการค้นคว้าจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
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 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
   (2) ทักษะในการเขียนรายงาน 
   (3) ใบงาน 
   (4) ทักษะในการพูด 

(5) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเพ่ืออธิบาย ผลงานได้อย่าง

เหมาะสม 
(7) ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

    (8) การสังเกตพฤติกรรม 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

สังคมไทยและโลก 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน 
(3) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน 
(4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม 
(6) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ฝึกความรับผิดชอบ 
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 

และวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ  กรณีศึกษา 

(Case study) 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก าหนด 
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 
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(8) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ
เข้าร่วมกิจกรรม 

      (2) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
      (3) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือนและจากผลงานกรณีศึกษา 

   (4) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    2.2.2 ความรู้   
         1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในสาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) มีความรู้ในการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพตามหลักการของอิสลามได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

(3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
(4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางด้านการศึกษาอิสลามและศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
(5) มีความรู้ในกระบวนการและหลักการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(3) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
(4) จัดให้มีรายวิชาวิจัยและการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย  
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) การประเมินจากการรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
(4) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
(5) วัดและประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติการสอน 
(6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
      1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่ข้อสรุป
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  

(2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นอันสอดคล้องกับ
หลักการของอิสลาม 

(3) มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาและบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผลตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น อภิปราย

กลุ่ม การท ากรณีศึกษา การโต้วาที สัมมนา การจัดท าโครงการ เป็นต้น 
(2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
(3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development และ 

Vision-based learning) 
(4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) การน าเสนอผลงาน 
(3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
(4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
(5) วัดและประเมินจากผลการท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(6) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(7) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

   2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

 
 



 
 

42 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ใน

รายวิชาต่างๆ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น 
(4) วัดและประเมินจากผลน าเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้น าในการอภิปรายซักถา 
(5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

   2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้ง  
     ที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

 (2)  มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้   
          ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับวิชาอิสลามศึกษาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
 (3)  มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ 
          น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่หลากหลายและเหมาะสม 
(3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(4) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาอิสลามจากข่าว

หนังสือพิมพ์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
(5) การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาอิสลามโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(6) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 



 
 

43 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเมินจาก 

(1) ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอผลงานและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การเขียนรายงาน 
(3) ทักษะการใช้การเรียนการสอน 
(4) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน

การศึกษาอิสลาม   
(5) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาอิสลาม

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

2.2.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้

(1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้วยการบูรณาการอย่างสมดุล โดยสามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียนและวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และจากประสบการณ์ตรง เช่น การฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน การฝึกทักษะการสอนและ
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การฝึกการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการทดลองการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

(2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(3) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(1) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา  
(2) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติทักษะการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
(3) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
(4) ประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
(5) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก 
       2.3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ สุจริต 
(3) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมและสามารถใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างมี

ความสุข 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีกรอบคุณธรรมและจริยธรรม 
            อิสลาม 
 (2) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 

(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
 (4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง 

(5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
 (6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 (7) กรณีศึกษา 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การ 
    เข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การท างาน และการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
(4) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
(5) ให้อาจารย์และเพ่ือนๆ ประเมิน 

 2.3.2 ความรู้   
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ 
เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ได้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านอิสลามศึกษา 

(3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงาน
อาชีพ 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา 

(6) สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาในการประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิต
ในสังคมได้ 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(3) ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย 
(4) การทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
(5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
(6) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าท ารายงานและน าเสนอ 
(7) การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การสอบปากเปล่า การสอบข้อเขียน 
(2) สังเกตการณ์อภิปราย การแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
(3) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
(4) การน าเสนอผลงานหรือโครงการ 

2.3.3 ทักษะทางปัญญา 
          1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
(3) สามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว

ทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ใน
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 

(4) มีความสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้ง รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 

(5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด 

อภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การจัดท าโครงการ  
(2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง 
(3) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(4) มอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  
(3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
(4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 

2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
(2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(4) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มโดยมีการประเมินผลงานและการ 
     ปฏิบัติผลงาน 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
(3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ใน 
     รายวิชาต่างๆ 
(4) ใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(5) ใช้กรณีศึกษา 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
(2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
(3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
(4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินโดยตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น 
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    2.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ัง 
  ในระดับชาติและนานาชาติ 
 (4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

       (5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสาร 
  ข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

      (6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      (7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ในระหว่าง

ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

หลากหลายและเหมาะสม 
(3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจาก 
(1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
(2) ทักษะการเขียนรายงาน 
(3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษา ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปราย

ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
(5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 

2.3.6  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ 
          เป็นทางการ 
     (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี 
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           ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความสามารถต้องการ 
           พิเศษอย่างมีนวัตกรรรม 
     (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาอิสลามศึกษา 

 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(2) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา 
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการเรียนรู้ 
(1) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
(2) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติวิชาชีพครูเต็มเวลา 
(3) วัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping)   
3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวด

การศึกษาทั่วไป   
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1)  มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
     (2)  ส านึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
     (3)  ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ 
     (4)  มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม 

3.1.2 ด้านความรู้ 
     (1)  เข้าใจความรู้พ้ืนฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
     (2)  มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
     (3)  แสวงหาความรู้จากงานวิจัย หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
  3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
     (1)  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนร่วม 
     (2)  สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     (3)  สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
     (4)  สามารน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
  3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
    (2)  สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและ 



 
 

49 

          สมาชิกของกลุ่ม 
    (3)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกันบุคคลทั่วไป 
    (4)  สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งด ารงชีวิตได้ 
          อย่างมีความสุข 
    (5)  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        (1)  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและ

เขียน    
    (2)  ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือ 
                  การสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ และสื่อสาร 
    (3)  เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ 
                  แก้ปัญหา 
  3.1.6 ด้านทักษะพิสัย 
    (1)  มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
    (2)  มีทักษะเบื้องต้นในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ 
    (3)  มีทักษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
        (4)  ตระหนักและเห็นคุณค่าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับ

ชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 

 ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 2 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทาง 
ปัญญา 

4.  ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะพิสัย 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
รายวิชาบังคับ                       
411-101  ภาษากับความคดิและการสื่อสาร          O   O O O  O O - - - - 
417-101  ภาษาอังกฤษ 1   O       O        O - - - - 
417-102  ภาษาอังกฤษ 2   O       O        O - - - - 
425-101  มนุษย์กับอารยธรรม   O   O  O  O O O O O  O O O O O - - 
427-103  มนุษย์กับสังคม O  O O  O  O O  O O O O   O O - - - - 
746-101  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  O    O  O O O O O O O  O O  - - - - 
748-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ  O O O   O   - O O  O    O - - - - 
เง่ือนไขการเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป                       
กิจกรรมเสริมหลักสตูร O O  - -  - - - - O O O O  - - - - - - - 
เรียนพลศึกษาวิชารหัส 281-xxx /ออกก าลังกาย  เล่น
กีฬา 

  O   O   O O     O  O O     

วิชาเลือก                       
417-100  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพือ่การเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

  O       O        O - - - - 

196-101   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
ของไทย 

     O O   O   O   O  O - - - - 
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รายวิชาศึกษาทั่วไป 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทักษะทาง 
ปัญญา 

4.  ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.  ทักษะพิสัย 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 
261-201  ทักษะการคิด  O  O         O      - - - - 
264-102  ทักษะชีวิต    O  O O O       O O O O - - - - 
282-201  ชีวิตและสุขภาพ  O     O   O      O  O     
299-101  วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต  O    O       O     O - - - - 
426-101  สิ่งแวดล้อมกับสังคม  O           O     O - - - - 
427-104  อนาคตศึกษา O  O O  O  O  O O  O O O O  O - - - - 
428-101  วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้    O       O        - - - - 
437-101  ปรัชญาชีวิต      O  O   O O  O  O - - - - - - 
438-101  ศาสนวิถี          O    O O O - - - - - - 
724-101  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  O O  O O  O O O  O O O O  O O - - - - 

724-103  วิทยาศาสตร์กับสังคม  O O  O O  O O O  O O O O  O O - - - - 
870-101  ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ  O O   O O   O O O O O  O  O - - - - 
914-101  วัฒนธรรมและศลิปะไทย O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

914-102  สุนทรียภาพในงานศิลปะ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

 3 

 4 

 5 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู  

      3.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
(1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน

สังคมไทยและโลก 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อื่น 
(3) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 
(4) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
(5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม 
(6) มีทัศนคติที่ดีตอ่วิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

3.2.2 ความรู้ 
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็น

ระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) มีความรู้ในการน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน   
  และการประกอบอาชีพตามหลักการของอิสลามได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 

(3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

(4) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทางด้านการศึกษาอิสลามและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(5) มีความรู้ในกระบวนการและหลักการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันจะน าไปสู่ข้อสรุป
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  

(2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึง
ความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นอันสอดคล้องกับ
หลักการของอิสลาม 

(3) ความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาและบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะการท างานให้เกิดประสิทธิผลตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(3)  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่ างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 

3.2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(1) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้วยการบูรณาการอย่างสมดุล โดยสามารถ

วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ จัดการชั้นเรียนและวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(2) มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ 
(3) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 
 
 



 
 

54 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู 
 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

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

กลุม่วิชาชีพคร ู
   กลุม่วิชาบังคับ 

                        

762-101   พื้นฐานการศึกษา                         

762-102   ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู                         

762-201   จิตวิทยาส าหรับคร ู                         

762-202   การพัฒนาหลักสูตร                         

762-301   ความเป็นครู                         

762-302  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                         

762-303   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                         

762-304   การออกแบบและการจัดการเรียนรู้                         

762-401   การวจิัยทางการศึกษา                         

762-402   การบริหารจัดการในหอ้งเรียน                         

762-403   การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหวา่งเรียน 1                         

762-404   การฝึกปฏิบัตวิิชาชีพระหวา่งเรียน 2                         
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
762-405   สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม                         

762-503   ปฏิบัตกิารวิชาชีพครู 1                         

762-504   ปฏิบัตกิารวิชาชีพคร ู2                         

กลุ่มวชิาชีพ 
  กลุ่มวิชาเลือก 

                        

762-353   การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม                         

762-354   โครงงานเพื่อการเรียนรู้                         

762-355   การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด                         

762-357   การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา                         

762-360   จิตวิทยาพัฒนาการ                         

762-361   การให้ค าปรกึษาส าหรับครู                          

762-362   การแนะแนวในสถานศึกษา                         

762-363   การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู ้                          

762-453   การวจิัยในชั้นเรียน                         

762-454   การประเมินโครงการทางการศึกษา                          

762-458   การประกันคุณภาพทางการศึกษา                         

762-461   การนิเทศภายในสถานศึกษา                          
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของ   
 หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกบังคับและกลุ่มวิชาเอกเลือก 
       3.3.1  คุณธรรม จริยธรรม 
     (1) ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้ชีวิตภายใต้กรอบคุณธรรม และจริยธรรมอิสลาม 

     (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ สุจริต 
(3) เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมและสามารถใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยได้อย่างมี

ความสุข 
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.3.2  ความรู้   
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาอิสลามศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็น   
     สากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

(2) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานด้านอิสลามศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในการ  

   วางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้านอิสลามศึกษา 

(3) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

(5) มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการอธิบายกระบวนการทางอิสลามศึกษา 

(6) สามารถใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาในการประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตใน 

     สังคมได้ 
   3.3.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
(2) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จาก   
    แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย อันน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์  
(3) สามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการ  
    แก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ   
    และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น 
(4) มีความสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและข้อโต้แย้ง รวมทั้งหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 
(5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง ตามสถานการณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 
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   3.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตน และรับผิดชอบในการกระท าของตน 
(2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(3) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 
(4) สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

       3.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (2) รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท้ัง 
  ในระดับชาติและนานาชาติ 
 (4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

       (5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสาร 
  ข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด 

      (6) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
      (7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้ 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        3.3.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
     (1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่ 
          เป็นทางการ 
     (2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลางและผู้เรียนที่มีความสามารถต้องการพิเศษอย่างมี 
นวัตกรรรม 

     (3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในสาขาอิสลามศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวชิาเอก กลุ่มวชิาเอกบังคับและกลุ่มวชิาเอกเลือก  

ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 5 1 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก                                

761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด                                 

761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1                                

761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2                                

761-203 ภาษาอัลกุรอาน  3                                

761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1                                 

761-206 อุลูม อัลหะดีษ 1                                 

761-207 อะกีดะห์อิสลามียะฮฺ                                 

766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น                                 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                

762-211 ประวัติการศึกษาอิสลาม                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 5 1 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
762-214 ศาสนบัญญัติ 1                                

762-266 จริยธรรมอิสลาม                                

762-317 ศาสนบัญญัติ 2 
     

                               

762-367 ภาษามลายูส าหรับครู 
            อิสลามศึกษา  

                               

762-370 หลักศรัทธาพ้ืนฐาน 
            ส าหรับครู 

                               

762-434 การจัดการเรียนรู้สาระ 
            อิสลามศึกษา 1  

                               

762-435 การจัดการเรียนรู้สาระ 
            อิสลามศึกษา 2 

                               

762-468 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1
  

                               

762-469 ภาษามลายูเพื่อการ 
            สื่อสาร 

                               

762-470 วิทยาการสอนอิสลาม                                

762-471 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1                                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 5 1 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
762-472 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2
  

                               

762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3                                

762-474 วิธีวิทยาการวิจัยทางการ 
            ศึกษาอิสลาม  

                               

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                

761-208 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1                                

761-211 อุลูม อัลกุรอาน 2                                

761-212 อัลหะดีษ 1                                

761-213 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์                                

761-215 อารยธรรมอิสลาม                                

761-219 อิสลามและวัฒนธรรม                                

761-323 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                 

761-329 หลักการและวิธี 
การดะอฺวะฮฺ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
เรียนรู้  

1 2 3 4 5 1 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 
761-330 อิสลามในโลกปัจจุบัน                                

761-333 จิตวิทยาศาสนา                                

761-434 บทบาทของศาสนาใน
สังคมปัจจุบัน  

                               

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2                                

762-316 การศึกษาอิสลามใน
อาเซียน 

                               

762-318 อัลกุรอาน 3                                

762-319 หะดีษ 3                                

762-428 การศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

                               

766-312 กฎหมายครอบครัว
อิสลาม 

                               

766-414 กฎหมายมรดกและ
พินัยกรรมอิสลาม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

i. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
1) ก าหนดแผนการประเมินตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ 

ผู้สอน ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามและ
กิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอน ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2) ด าเนินการประเมินตามแผนโดยการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของ
ข้อสอบถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษารับรองผลการประเมินของรายวิชา 
คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชาของประสบการณ์ภาคสนามและกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ตลอดหลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สถานศึกษาท่ีรับนักศึกษา
ไปปฏิบัติการสอนมีการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ใช้
บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

3) ประเมินการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4) น าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการประเมินผลนักศึกษาต่อไป 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่   
การเตรยีมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ/วิทยาลัย  
1)  วิทยาลัยอิสลามศึกษาชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และภาระงานสอนของอาจารย์ใหม่ 
2)  สนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอนและการประเมินผล 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะ

การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและ การประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หัวข้อต่าง ๆ เช่น  การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางอิสลามที่ต้อง

เน้นการบูรณาการสอนด้านอิสลามศึกษา 
2) ให้ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
การพัฒนาระดับวิทยาลัยฯ 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
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ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

3) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
   1)   กรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

    2)    มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

   3)   มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่จัดท าและประเมินการใช้หลักสูตร  
    4)   มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 
 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 
1)   หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน  
2)   สื่อการเรียนการสอน 
3)   ครุภัณฑ์ 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
3) จัดสรรงบประมาณ 
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
 การแต่งตั้งคณาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้

ความสามารถในรายวิชาที่จะแต่งตั้งโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหลักสูตร ผู้บริหารระดับ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านการบริหารหลักสูตรอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
  1)   มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
 2)   มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 
2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2) มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม  

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี6 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี6 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

      

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

      

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    
  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

      

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

      

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

      

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

      

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  ไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1)  ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2)  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3)  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5)  ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2)  สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าแผนกวิชา/คณะผู้สอน 
3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ ใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4)  วิทยาลัยฯรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง 

ทักษะ กลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่และโดยผู้ใช้บัณฑิต 
3) วิทยาลัยฯประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
       คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
     1)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
     2)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผน 

ปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
     3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
196-101 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย     3(3-0-6) 
 Thai Society, Economy, Politics and Government  

ประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการเมืองไทย สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับ
ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคการเปลี่ยนแปลง 
Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of socio-economic changes, 
administration, and political behaviors; relationship between politics and socio-economic factors; 
related problems during transition 

261-101 ทักษะการคิด         3(3-0-6) 
 Thinking Skills 

ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การริเริ่ม
แนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ 
Significance of systematic thinking; problem solution and prevention through logical thinking; 
initiative of new positive ideas at personal and institutional levels; practice of different kinds of 
thinking; organizing activities to enhance critical, analytical, synthetic and creative thinking, and 
decision making  

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

ความส าคัญ และความหมายของทักษะชีวิต สภาพปัญหาและความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบัน คุณค่า
ของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการปฏิเสธและการตอบรับ ค่านิยมกับการเลือกบริโภคสื่อ  การวางตัวต่อเพ่ือนต่าง
เพศ ทักษะการแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเผชิญภาวะวิกฤต การปรับตัว การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตและสังคม 
Significance and meaning of life skills; contemporary society and its  problems; value of life and 
human dignity; self-understanding and understanding of others; constructive problem solving; 
refusing and accepting skills; values and media consumption selection; behaviors toward persons of 
opposite sex; skills in approaching life crisis; adjustment; enhancement of life and social values 

282-201 ชีวิตและสุขภาพ   3(2-2-5)  
  Life and Health 

องค์ประกอบที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  สังคม จิตวิญญาณ  การปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการดูแลสุขภาพ  หลักการเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การเลือก
บริโภคในชีวิตประจ าวัน  การป้องกันอุบัติภัยและการปฐมพยาบาล  พฤติกรรมเสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์ 



 71 
Factors affecting physical, mental, emotional health and social and spiritual well-being; appropriate 
health care; considerations in selecting activities and recreation to enhance quality of life; consumption 
selection in daily life; accident prevention and first aid; sexual risk behaviors 

299-101 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต   3(2-2-5) 
  Life Style Enhancement 

การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการเพ่ือการด ารงตนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง สมดุลแห่งชีวิต และกระบวนการนวสมัยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม การมีจิต
สาธารณะ และรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
Holistic well-being enhancement and personality development; living management based on 
sufficiency economy; balance of life and modernistic process in pluralistic society; public-
mindedness and environment preservation; ethics and human dignity 

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร        3(3-0-6)      
 Language, Thought and Communication 

ภาษากับความคิดและการน าเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เน้น การฝึกทักษะการอ่าน 
และการเขียนเพื่อค้นคว้า แสดงความรู้ความคิดอย่างมีข้ันตอนและเป็นเหตุผลและสามารถเขียนรายงาน
ได้อย่างเป็นระบบ 
Language and thought; presentation of ideas through 4 communicative skills; emphasis on reading 
and writing skills, systematic and logical presentation of ideas, and report writing  

417-100 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย       3(3-0-6) 
 Preparatory English for University Study 

ส าหรับผู้มีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษต่ ากว่า 30 คะแนน (ไม่เปิดให้ผู้เรียน 417-101 หรือ 417-102 
แล้ว) ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การเขียนประโยคสื่อความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ฝึกหัดออกเสียง และสนทนาสั้น ๆ 
(For those with O-NET scores below 30; not offered to those who have taken 417-101 or 417-102) 
Basic English grammar; writing grammatical and meaningful sentences; reading for comprehension; 
pronunciation drill and practice of simple conversation     

417-101 ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
 English I 

(นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษ 30-65 คะแนน)   
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความ
ยากของศัพท์ประมาณ 2,500 ค า 
(For those with O-NET scores between 30-65) 
English for communication and as study tool; external reading with maximum reading level of 2,500 
words 
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417-102 ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6)    
 English II 

(รายวิชาบังคับก่อน 417-101 ภาษาอังกฤษ 1 หรือคะแนน O-NET 66 คะแนน ขึ้นไป) 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าต่อเนื่องจากรายวิชา 417-101 
ภาษาอังกฤษ 1 หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของศัพท์ประมาณ   3,000 ค า    
(Prerequisite: 417-101 English I or with at least 66 scores in O-NET or by permission of the Department)                                                                                                                      
English for communication and as a study tool; continuation of 417-101; external reading with 
maximum reading level of 3,000 words 

425-101 มนุษย์กับอารยธรรม    3(3-0-6) 
 Man and Civilization 

อารยธรรมและความหลากหลาย อิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ความเป็นมนุษย์ การแสวงหาสันติสุขของ
มนุษยชาติในศาสนาส าคัญของโลก และวิถีชีวิตที่พึงประสงค์ในโลกปัจจุบัน 
Civilization and its diversity; its influence on human existence; humanity; search for peace of the 
world’s major religions; desirable way of  life in the present world 

426-101 สิ่งแวดล้อมกับสังคม   3(2-2-5) 
Environment and Society 

ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิต การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ ประชาชน 
การสื่อสารและรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
Environment and quality of life; environment as factor for development; law, political process and 
environment; principles of environmental management: people’s participation, communication, 
campaigns, decision-making, and ethical issues; environmental disasters:  problems and solution    

427-103 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6) 
Human and Society     

มนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย 
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและผลกระทบ การ
ปรับตัวและการด ารงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เน้นบริบทภาคใต้                               
Man as a social member; structure and evolution of human society; economic, legislative, political, 
governmental and environmental systems; socio-cultural changes and their impacts; adaptation 
and living in society and culture; emphasis on  southern context 
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427-104 อนาคตศึกษา         3(3-0-6) 
Future Studies 

พลวัต ผลกระทบ รูปแบบกระบวนทัศน์เชิงอนาคตในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย เน้นแนวโน้ม
ปัญหาประชากร  สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
เพ่ือน าไปสู่การด ารงอยู่ของสังคมอย่างสันติและยั่งยืน(หมายเหตุ  ควรลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 3 ,ชั้น
ปีที่ 4) 
Dynamism and its impact; futuristic paradigms in world and Thai social contexts; analysis of trends 
in population, environment, energy, technology, economy, politics, society, culture, and ethics for 
peaceful and sustainable social living 

428-101 วิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้   3(3-0-6) 
 Ways of Southern Border Community Life 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ์  ความขัดแย้ง การปรับตัว  ทุนทางสังคม  ภูมิ
ปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชน  ปัญหาและทางเลือกเชิงนโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนา 
Cultural diversity, ways of life, identities, conflicts, adaptation, social capital, local wisdom, 
sufficiency economy; a community study: problems and state development policy alternatives  

437-101 ปรัชญาชีวิต   3(3-0-6) 
 Philosophy of Life 

ความคิดพ้ืนฐานทางปรัชญา หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของชีวิต เพ่ือไปสู่คุณค่าทางสังคม โดยน าวิธีการ
ทางจริยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางที่เหมาะสม 
Basic concepts in philosophy; ethics-based judging criteria of life values for social values 

development 

438-101 ศาสนวิถี    3(3-0-6) 
Religious Paths 

หลักศาสนาต่าง ๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับทุกศาสนิกเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ 
Principles of various religions and ethics; emphasis on mutual understanding and practice for 
peaceful co-existence  

724-101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
Science in Daily Life 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เทคโนโลยีพลังงาน
และระบบพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยีสิ่งทอ 
วิทยาศาสตร์ที่อยู่อาศัย โรคและยารักษาโรค ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางเลือก 
Nature of science and its component; applied science; energy technology and energy system; 
environmental management; food science and technology; textile technology; household science; 
diseases and medicines; scientific progress and alternative technology 
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724-103 วิทยาศาสตร์กับสังคม        3(3-0-6) 

Science and Society 

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการ และวิธีการวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์ พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อมและมลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โภชนาการกับปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพ ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม การขนส่ง การเกษตรและอุตสาหกรรม 
Scientific concept, development and method; impacts of science and technology on human 
society; alternative energy; environment and pollution; relationship between man and other living 
organisms; nutrition, nutritional and health problems; advances in science and technology; 
telecommunication; transportation; agriculture and industry 

746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 

การให้เหตุผล วิธีค านวณอัตรากาวหนา คณิตศาสตรการเงินและบัญชีเบื้องตน คณิตศาสตร
ส าหรับเศรษฐศาสตรเบื้องตน ดัชนี หลักการนับเบื้องตนและสถิติเบื้องตน คณิตศาสตรกับปรากฏการณ
ธรรมชาติ 
Reasoning; calculation of progressive rate; financial mathematics and elementary accounting; 
mathematics for basic economics; index; principles of basic counting and basic statistics; 
mathematics and natural phenomena 

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

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์  หลักการโปรแกรม  การแก้ปัญหาด้วยหลักการโปรแกรม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Introduction to computers, database and applications; information system management; computer 
networks; internet communications; computer law and ethics; programming; problem solving with 
programming; use of software packages  

870-101 ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ   3(3-0-6  
 Utilization of Information and Media Literacy 

ความส าคัญของสื่อและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ แหล่งและการเข้าถึง  
การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้ เท่าทันสื่อ อิทธิพลของข่าวสารและสื่ อที่มีต่อ
ชีวิตประจ าวัน  สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฝงเร้นในเนื้อหาสาระผ่านสื่อมวลชน  
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ Significance of media and information for life-long learning; 

characteristics , forms, resources and access; utilization of media and information; media literacy; 
news and media impacts on daily life, society and culture; values and implicit messages in mass 
communication; ethics and copyright law 
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914-101วัฒนธรรมและศิลปะไทย      3(3-0-6) 
Thai Culture and Arts    

คุณค่า ความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย                                             
Value, beauty and appreciation of Thai culture and arts; socio-economic and political influences on 
artistic works in each period 

914-102สุนทรียภาพในงานศิลปะ     3(3-0-6) 
             Aesthetics in Artistic Works 

องค์ประกอบ รูปแบบและเนื้อหา เอกภาพ ความประสาน และความขัดกัน ความงามในงานทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ และคีตศิลป์ 
Composition, form, content, unity, harmony and contrast, and aesthetics in visual art, dance and 
music 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ก. กลุ่มวิชาชีพครู 
วิชาชีพครูบังคับ 
762-101 พื้นฐานการศึกษา        3(3-0-6) 
 Foundations of Education 

ความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย หลักการ ระบบและรูปแบบการจัดการศึกษา ปรัชญาและทฤษฎี
การศึกษา ประเภท การบูรณาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ คุณลักษณะของผู้รู้และผู้ศึกษาหา
ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา ศาสนาและสังคม การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมตาม
หลักการทั่วไปและอิสลาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
Definitions, significance, objectives, principles, systems and management model for 
education; philosophy and theories of education; types, integration and application of knowledge; 
characteristics of learned persons and learners; the relationship between education religion and 
society; educational management  in  multicultural society in general and Islamic principles as well 
as educational law 

762-102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู     3(2-2-5) 
 Language and Information Technology for Teachers 

ธรรมชาติของภาษา หลักการใช้ภาษาไทย การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการจัดการ
เรียนรู้ หลักและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การ
ใช้ภาษาและการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม ความหมาย ความส าคัญและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ การสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และจริยธรรมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Nature of language, principles of Thai language, development of language skills for communication 
and learning management; principles and skills for foreign language usages;  practices of using Thai 
and foreign languages; language usages and communications in multicultural society; definition, 
significance, and basic knowledge in information technology; data searching, using of information 
technology for knowledge management; creating culture of learning as well as ethics of using 
language and information technology 

762-201 จิตวิทยาส าหรับครู        3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 

ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับครู บทบาทของจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียน
การสอน องค์ประกอบส าคัญในกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาพัฒนาการ 
ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์โดยทั่วไปและจิตวิทยาตามทัศนะอิสลาม ทฤษฎีการ
เรียนรู้  การเรียนรู้ในอิสลาม แรงจูงใจในการเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลในอิสลาม และการ
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ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการแนะแนว
และให้ค าปรึกษา 
Definitions and significance of  psychology for teachers roles of educational psychology in teaching 
and instructional management; key factors for effective instructional process; developmental 
psychology; nature and development of  human in general and Islamic perspective; contemporary 
learning theories,  learning in Islam, learning motivation; individuals differences in Islam and its 
application in teaching and learning management; and effective classroom management, guidance 
and psychological counseling  

762-202 การพัฒนาหลักสูตร        3(2-2-5) 
 Curriculum Development 

แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนา
การศึกษาไทย   ทฤษฎีหลักสูตร หลักการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
การวิเคราะห์และน าหลักสูตรไปใช้ การบริหารและการแปลงหลักสูตรสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการพัฒนา
และการจัดท าหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
Concepts, theories of education; history and Thai educational system;  vision and Thai educational 

development plans; curriculum theories, basic principles of curriculum development, patterns of 

curriculum development, curriculum  analysis and  implementation; curriculum management and 

application to learning experience, evaluation and improvement of curriculum, standard and 

standard level curriculum; practicum of curriculum development and curriculum construction in 

collaboration with educational institutions; problems and trends in curriculum development 

762- 301 ความเป็นครู         3(3-0-6) 
Teachership 

ความส าคัญ บทบาท หน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู 
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการตามหลักการอิสลามและสากล เกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายทางการศึกษาและแฟ้มสะสมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 
Significances, roles, duties, tasks of the teachers; teacher profession development; characteristics of 
good teachers, building good attitudes towards teaching profession; recognition of professional 
values; Promotion of potentiality and competency of teacher as learning persons and academic 
leaders of Islamic and general principles; standard for teaching professionals; teacher’s code of 
ethics; educational laws and electronic portfolio 
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762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Innovation and Technology 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารการศึกษา ความรู้พื้นฐานและทักษะการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนว
ปฏิบัติเราะซุลในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้การเรียนรู้ ระบบการออกแบบและทักษะการพัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
วิเคราะห์ปัญหาจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์ความรู้ร่วมสมัย ผลการวิจัยและ
ประสบการณ์จากภาคสนามทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้และการประเมินนวัตกรรมเพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
Principles,concepts, theories of educational technology  and educational innovation;  information 
technology and communication in education; basic knowledge and skills in learning management 
planning; application of the prophet teaching  in technology for learning; systems of learning design 
and skills of developing instructional  media; applications in educational innovation and 
information technology,  inquiry for learning resources and contemporary learning networks for 
enhancing student learning, analysis of problems employing innovations technologies and 
information; contemporary bodies of knowledge; research findings and experiences from the field 
of educational technology; application and evaluation of innovations for enhancing effective 
student learning efficiency 

762-303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation 

ความหมาย ประเภท ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผล การสร้าง การใช้และการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล และการประเมินผลการศึกษา การประเมินถามสภาพจริง การ
ประเมินจากแฟ้มสะสมงานการประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การน าผลการประเมินเพ่ือ
การพัฒนาผลการเรียนรู้และหลักสูตร และจริยธรรมของนักวัดและประเมินผลการศึกษา 
Definition, types, theories, principles and techniques of educational measurement  and evaluation; 
creating, implementing and examining quality of educational measurement and evaluation tools, 
authentic assessment, portfolio assessment, performance assessment, formative and summative 
assessment; computer program for measurement and learning evaluation development; evaluation 
results for the development of learning outcomes and curriculum as well as ethics of educational 
measurement and evaluation personnel 
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762-304 การออกแบบการจัดการเรียนรู้       3(2-2-5) 
 Learning Process Design 

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การน าประมวลรายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาค
และตลอดภาค การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบองค์รวม 
เทคนิคและวิธีสอน การเลือกใช้ พัฒนาและผลิตสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรม
ในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินผลการเรียนรู้และจ าแนกการ
เรียนรู้จากการประเมิน 
Theories of learning and teaching; learning styles and development of  instructional model; design 
and  learning experiences management;  course syllabus application to term  and whole term plan; 
integration of content in learning area, holistic integration of learning; techniques and  teaching 
methods; eligible to use, develop and produce media for encouraging learning of learners;  
developing learning innovation; student-centered learning management; learning evaluation and 
classification of learning from evaluations 

762-401 การวิจัยทางการศึกษา        3(2-2-5) 
 Educational Research 

ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพ่ือการวิจัย เครื่องมือของการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การ
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานการวิจัย สามารถท าวิจัยเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การน าผลของการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
Theories,  concepts, and patterns of educational research and classroom research; research 
problems; research design; research processes; statistics for research; research tools; random 
sampling; data collection; statistics and data analysis; presentation of research proposal; research 
practices;  research report writing and presenting; ability for conducting research for problem 
solving and developing learning process management and learners;  applying research finding in 
learning and teaching 

762-402 การบริหารจัดการในห้องเรียน       3(3-0-6) 
 Classroom Management 

ความหมาย ขอบข่ายและทฤษฎีผู้น า ภาวะผู้น าและผู้น าทางการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ 
วัฒนธรรมองค์กรและการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมี
คุณภาพ การท างานเป็นทีม การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดท าโครงงานทางวิชาการ การฝึกอาชีพและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชุมชน ความหมาย ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการและการบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการ
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในห้องเรียน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน
ในห้องเรียน การออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการในห้องเรียน 
Definition, scope, and leadership theories; leadership and educational leadership; systematic 
thinking; organizational culture and organization  culture learning; human relations and quality in 
organizational communication; team working; information system management; quality assurance; 
academic projects; professional training and activities for development; education for community 
development; definitions, theories  and principles of administrations and management and 
classroom management; environmental management  for classroom learning; development of 
learning skills and social behavior of students in the classroom, design of innovation for classroom 
management 

762-403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1      2(1-2-3) 
 Teaching Procession Experiences I 

การสังเกตและเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ วัฒนธรรมในสถานศึกษา และบรรยากาศการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียน รู้ขอบข่ายการท างานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา การบ่มเพาะเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
คร ู
Observing and learning management systems; institutional culture; learning environment in 
classroom; knowing scope of duties of teachers and staff in schools; incubation of good attitudes 
toward teaching profession 

762-404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2      2(1-2-3) 
 Teaching Procession Experiences II 

การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร การฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อและเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ฝึกทักษะความเป็นครู จัดท าและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับ
นักเรียน ฝึกการสอนแบบจุลภาคและห้องเรียนจ าลอง บทบาทครูด้านกิจกรรมแนะแนว การจัด
กิจกรรมนักเรียน การปกครองนักเรียน การสอนเสริม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนา
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
Curriculum study and analysis; practices of learning design; media design and learning 
measurement and evaluation; skills of teachership, lesson plan practice with students; micro-
teaching practice and classroom simulation; teachers' role in guidance activities, student activities, 
student’s governance activities, tuitions, co-curricular as well as social and public activities 

762-405 สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม   2(1-2-3) 
Seminar in Islamic Education  

การสัมมนาเกี่ยวกับวิทยสาระทางการศึกษาอิสลามที่ส าคัญ 
Seminar on important topics in Islamic education 

762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1        6(0-36-0) 
 School Internship I 

 การน าหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
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Integrated-implementation of principles, theories, learning experiences and  acquired skills for 
professional teaching and learning in educational institutions 

762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2        6(0-36-0) 
 School Internship II 

การน าหลักการ ทฤษฎี ประสบการณ์เรียนรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อเนื่อง
จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

 A continuation of School Internship I 
 

วิชาชีพครูเลือก 
 
762-353 การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6)
 Education for Multi Cultural Society 

มโนทัศน์ หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความหลากหลายทางสังคมและสังคมพหุวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ทั่วไปและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ค่านิยมและการพัฒนาค่านิยมสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักการอิสลาม 
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน จิตวิทยาสังคม การจัดการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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  

762-354 โครงงานเพื่อการเรียนรู้        3(2-2-5) 
 Project for Learning 

การจัดกิจกรรมโครงงานจากสาระการเรียนรู้ ในหลักสูตรการพัฒนาและการฝึกปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องน าความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตร มาวางแผนและปฏิบัติ
โครงงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากภาคสนามเสริมการเรียนรู้ชั้นเรียนปกติตามหลักสูตร มีการสรุปเป็น
รายงานและน าเสนอในเวทีเชิงวิชาการ 
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 presentation in 
academic seminar 

762-355 การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด      3(2-2-5) 
 Instruction for Thinking Process Development 

หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการคิด ทักษะการคิดและกระบวนการคิดทั่วไปและอิสลาม คุณสมบัติที่
เอ้ือต่อการคิด ลักษณะการคิด และยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิดในลักษณะ
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ต่างๆ การวางแผนและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการคิดของ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินความสามารถในการคิด 
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 

762-357 การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา     3(2-2-5) 
 Co-Curriculum Management in School 

หลักการและทฤษฎีการจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษาท่ัวไปและอิสลาม ฝึกทักษะการ
บริหารจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
การฝึกตามหลักสูตรการจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษาตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
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  

762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ        3(3-0-6) 
 Developmental Psychology 

ความหมาย ความส าคัญ ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 
ธรรมชาติของมนุษย์ หลักของการพัฒนาการ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการของ
บุคคล พัฒนาการทางร่างกาย เชาว์ปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรมในแต่ละช่วงวัยตามหลักการ
ทั่วไปและอิสลาม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ 
Definitions, significance, scope and methods of psychological education; theories of developmental 
psychology; human nature; developmental principles; genetic and environmental influences on the 
development of individual development; physical, intelligence, emotional, social and moral 
development of each period from general and Islamic perspectives; related researches on 
developmental psychology  

762-361 การให้ค าปรึกษาส าหรับครู       3(3-0-6) 
 Counseling for Teacher 

ความหมาย ความเป็นมาและประเภทของการให้ค าปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับการ
ปรึกษา บทบาทของผู้ให้ค าปรึกษา จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา หลักการของการให้ค าปรึกษา แนว
ทางการให้ค าปรึกษาท่ีดี เทคนิคและกระบวนการให้ค าปรึกษา และการฝึกทักษะการให้ค าปรึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 
Definitions, history and types of counseling; characteristics of counselors and patients; 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 
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762-362 การแนะแนวในสถานศึกษา       3(3-0-6) 
 Guidance in School 

แนวคิดและความส าคัญของการแนะแนวในสถานศึกษา การจัดระบบและการบริการงานแนะแนวใน
สถานศึกษา การจัดการทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคลากรเพ่ือการแนะแนว การจัดระบบ
สารสนเทศส าหรับงานแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนวในสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน การวิเคราะห์งานและประเมินผลงานแนะแนวในสถานศึกษา 
Concept and significance guidance in schools; system and service management of guidance in 
school; resource, environmental and personnel management for guidance; information 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 

762-363 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Production of Multimedia for Learning Management 

แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อประเภทมัลติมีเดีย การสร้าง 
การบันทึก การปรับแต่ง การตัดต่อเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การศึกษาโปรแกรมและระบบ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้าง การบันทึก การตัดต่อเสียง ภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฝึกปฏิบัติการ
สร้าง การบันทึก การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว การน าสื่อมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ บทบาท แนวโน้มและการพัฒนาองค์ความรู้ได้สื่อมัลติมีเดียส าหรับการจัดการเรียนรู้ในอนาคต 
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 editing, photos, 
slides; application of multi-media in learning management; roles, trends and knowledge and multi-
media development  for learning management in the future 

762-453 การวิจัยในชั้นเรียน        3(2-2-5) 
 Classroom Action Research 

ขอบข่าย กรอบแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน การก าหนดปัญหาและสมมติฐาน เครื่องมือของการวิจัย

ในชั้นเรียน การออกแบบการวิจัย สถิติพ้ืนฐานในการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การฝึก

ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การน าผลการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การเขียนบทความการวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ การเผยแพร่งานวิจัย 
Scope, classroom research framework, defining research problem and assumptions, 
classroom research tools, research design, basis statistics for classroom research, 
writing research reports, practicing classroom action research, application of  research 
finding for developing learning management, writing of research articles academic 
papers as well as research publication 
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762-454 การประเมินโครงการทางการศึกษา      3(2-2-5) 
 Educational Project Evaluation 

หลักการ จุดประสงค์ และแนวคิดการประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการทางการศึกษา 
รูปแบบและวิธีการออกแบบการประเมินโครงการ เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงาน การใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนานโยบาย แผนงาน และโครงการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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 

762-458 การประกันคุณภาพทางการศึกษา      3(3-0-6) 
 Quality Assurance in Education 

หลักการ ความส าคัญ ประเภทและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก การ
บริหารจัดการและการจัดท าระบบข้อมูลงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา การควบคุม ติดตาม การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง การประเมินภายนอก การน าผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
Principles, significance, types and systems of quality assurance; laws and regulations related to 
quality assurance; standards and indicators for internal and external quality assurance; 
management and data system management in quality assurance in schools; controlling, monitoring 
and  self assessment  report writing; external evaluation; application of evaluation result for 
improving and developing quality of education of school 

762-461 การนิเทศภายในสถานศึกษา       3(3-0-6) 
 Educational Supervision in School 

หลักการ ทฤษฎี ความส าคัญเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา การจัดท า
ระบบข้อมูลและจัดท าแผน และเครื่องมือการนิเทศภายใน เทคนิคและนวัตกรรมการนิเทศ การน าผล
การนิเทศภายใน เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
Principles, theories and significance of educational supervision and supervision in school; producing 
of data system and planning management; internal supervision tools; technique and innovation in 
supervision; application of internal supervision for educational quality development in school 
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ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 
 
761-102 ชีวประวัตินบีมุหัมมัด        3(3-0-6) 

  Life Story of the Prophet Muhammad   

การก าเนิด วิวัฒนาการและแหล่งข้อมูลของสีเราะฮ์  นักบูรพาคดีกับการศึกษาสีเราะฮ์  ชีวิตของศาสดา
มุหัมมัด  ในยุคมักกะฮ์และยุคมะดีนะฮ์ วิพากษ์สีเราะฮ์ในหัวข้อส าคัญๆ บทบาทและผลงานของ
ศาสดามุหัมมัดต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์  
Origin, development and historical sources of Sirah; orientalists and the study of Sirah; life of the 
Prophet Muhammad (PBUH.) in the period of Makkah and Madinah; critique on some major topics 
of Sirah; the Prophet’s role and works and the development of human society 

761- 201ภาษาอัลกุรอาน 1         2(2-0-4) 
  Qur’anic Language I 
โครงสร้างของภาษาอัลกุรอาน หน่วยเสียง รากศัพท์ การประกอบค าและการสร้างประโยคแบบต่างๆ  

         Structure of Qur’anic language; phoneme, etymology, word formation and 
constructionof different types of sentences 

761-202 ภาษาอัลกุรอาน  2        2(2-0-4) 
  Qur’anic Language II 
    รายวิชาบังคับก่อน : 761-201 ภาษาอัลกุรอาน  1 
 วิเคราะห์ข้อเขียน ลีลาและส านวนภาษาอัลกุรอานในระดับกลาง 
  Prerequisite: 761-201 Qur’anic Language I 

Analytical study of texts, language style and idioms of Qur’anic language at 
intermediate level 

761-203ภาษาอัลกุรอาน  3        2(2-0-4) 
  Qur’anic Language III 
   รายวิชาบังคับก่อน: 761-202  ภาษาอัลกุรอาน  2 

ภาษาอัลกุรอานในระดับสูง เน้นส านวนโวหาร อุปมาอุปมัย ฝึกการอ่าน เพ่ือความเข้าใจภาษา 
อัลกุรอานในข้อเขียนทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรมและวรรณกรรม  ฝึกใช้ภาษาอัลกุรอานใน 
การเขียนความเรียงและรายงานทางวิชาการ 
Prerequisite: 761-202  Qur’anic Language II 
Advanced Qur’anic language; emphasis on rhetorical meaning: idioms and metaphors; 
reading for comprehension of Qur’anic language in historical, philosophical, cultural 
and literary texts; use of Qur’anic language in composition and academic report writing  
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761-205 อุลูม อัลกุรอาน 1         3(3-0-6) 
‘Ulum al-Qur’an I  

ประวัติความเป็นมาของอุลูม อัลกุรอาน วะห์ยู การรวบรวมและการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม 
แนวเนื้อหา การประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่างระหว่างสูเราะฮ์  
มักกิยะฮ์และมะดะนิยะฮ์    
Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; compilation and transcription of al-Qur’an; 
structure and contents of the Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the distinction 
between Makkiah and Madaniah 

761-206  อุลูม อัลหะดีษ 1         3 (3-0-6) 
 ‘Ulum al-Hadith  I  

ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและความส าคัญของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ
(Sanad) และตัวบท (Matan)หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอ
ละห์ 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  อะกีดะฮ์ อิสลามิยะห์        3 (3-0-6)  
‘Aqidah Islamiyah   

ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของวิชาอากีดะฮ์  อีมาน อิสลามและ 
อิหสาน สิ่งที่ท าให้เสียอีมาน การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออัลลอฮ การศรัทธาต่อบรรดามะ
ลาอิกะฮ์ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็นศาสดา วันอาคิเราะฮ์  เกาะฎออ์ 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 (belive in fate and divine decree) 

766-101 กฎหมายอิสลามเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Fiqh 

ความหมายของฟิกฮและชะรีอะฮ  ก าเนดิและพัฒนาการของฟิกฮ  ฐานะและบทบาทของฟิกฮในยุค 
ต่าง ๆ  รวมทั้งศึกษาแนวคิด (มัซฮับ) ต่าง ๆ ของฟิกฮ์ โดยเน้นมัซฮับชาฟิอีย์ 
Definitions of Fiqh and Shari’ah; origin and development of Fiqh; status and roles of Fiqh in each 
periods; Mazhab (schools of thoughts) in Fiqh,  with special reference to Madhhab Shafi’e 
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ค. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
761-211 ประวัติการศึกษาอิสลาม        2(2-0-4) 
  History of Islamic Education 

ความหมาย  ขอบเขต  หลักการ  วิธีการ และเป้าหมายการศึกษาในอิสลาม แนวคิดและปรัชญา
การศึกษาของนักปรัชญามุสลิม  อาทิ   อัล-เฆาะซาลี อัล-กินดี  อิบนุคอลดูน การศึกษาของชาวอาหรับ
ก่อนอิสลาม  การศึกษาสมัยอิสลาม  ยุคต่างๆ ของการพัฒนาระบบการศึกษาในประวัติศาสตร์อิสลาม  
เน้นการจัดการศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบโรงเรียน 
Definitions, scopes, principles, methods and objectives of Islamic education; educational concepts 
and philosophies of Muslims philosophers such as al-Ghazali, al-Kindi, and Ibn al-Khaldun  
Education of the Arabs in pre-Islamic period; education after the emergence of Islam; development 
of educational systems in different periods of Islamic history; emphasis on formal and non-formal 
educational systems 

762-214 ศาสนบัญญัติ 1           3(3-0-6) 
  Islamic Jurisprudence I 

การท าความสะอาด  ประเภทของน้ า  คุณสมบัติของน้ าที่สะอาดและไม่สะอาดการขับถ่ายและข้อควร
ปฏิบัติในการขับถ่าย  สิ่งสกปรก  (นะญิส)  และวิธีการช าระนะญิสการอาบน้ าวาญิบและการละหมาด
สุนัตที่ส าคัญๆ 
Cleaning; types of water; characteristics of clean and unclean water; defecationand recommended 
course of action for defecation; secretion (Najis) and its elimination; Wajib; certain noncompulsory 
prayers 

762-266 จริยธรรมอิสลาม        3(3-0-6) 
 Islamic Ethics 

จริยธรรมและบทบาทของจริยธรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ   การป้องกันและการแก้ปัญหา
สังคม จริยธรรมส่วนบุคคลและจริยธรรมสังคมในอิสลาม 
Ethics and its role in personality development, protecting and solving social problems; individual 
and social ethics in Islam 

762-317 ศาสนบัญญัติ 2           3(3-0-6) 
 Islamic Jurisprudence II 

ข้อแตกต่างระหว่างฟัรฎูอัยนและฟัรฎูกิฟายะฮ สิ่งที่วายิบและจ าเป็นในการปฏิบัติกับศพ (ญะนาซะฮ)  
อาหารและเครื่องดื่มท่ีอิสลามอนุมัติและไม่อนุมัติ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่อิสลามอนุมัติและ
ไม่อนุมัติ 
Differences between Fardhu Ain and Fardhu Kifayah; Wajib and necessary operations on the dead 
body (Janazah); food, beverages, dresses, and ornaments allowed and disallowed by Islam 
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762-367 ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา       3(3-0-6) 
 Malay for Islamic Studies Teacher  

แนวคิด หลักการภาษามลายู การสร้างค า การเปลี่ยนรูปค า ชนิดของค า การสร้างค าให้เป็นพหูพจน์ 
การวิเคราะห์โครงสร้าง รูปแบบ ชนิดของค า กลุ่มค า การเรียบเรียงค า การออกเสียง  การสะกดค า 
การเขียนเพ่ือสร้างประโยคที่มีความหมาย ค ากริยา ค าคุณศัพท์ เอกพจน์ พหูพจน์ ค าเหมือน การ
เชื่อมต่อประโยค วิเคราะห์กลุ่มค าในภาษามลายู  
Concept, principle of Malay language; creating and changing words; parts of speech; creating words 
to be plural; analyzing structures, formats, parts of speech, phrases, composing words, 
pronunciation, spelling, writing for creating meaningful sentences; verb, adjective, singular, plural, 
synonym, connecting sentences,  analyze phrases in Malay language 

762-370 หลักศรัทธาพื้นฐานส าหรับครู          3(3-0-6) 
 Fundamentals of Iman for Teacher 

ความหมาย ความส าคัญ และพ้ืนฐานหลักการศรัทธาและการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะซูลและคัมภีร์ใน
อิสลาม มะลาอีกะฮฺ วันปรโลก อัลกอฎออฺและอัลกอดัร และสิ่งที่ท าให้หลักการยึดมั่นเป็นโมฆะ นิกาย 
แนวคิด และประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับหลักศรัทธา การประยุกต์ใช้ส าหรับครูในการพัฒนาและบูรณา
การในการจัดประสบการณ์การเรียนหรือจัดการศึกษา 
Definitions, significance and basic principles of faith and belief in Allah, the Prophet, and the Holy 
Scriptures in Islam; the Angles, the Day of Judgement, Qada’ and Qadar, sects, thoughts and 
contemporary issues regarding faith; application in teacher’s development, integration and learning 
experience or educational management  

762-434 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1      3 (2-2-5) 
 Instructional Management of Islamic Studies I 

ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการการเรียนการสอนอัล-กุรอาน อัล-หะดิษ อะกิ
ดะฮฺ ฟิกฮฺ คุณลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียนอิสลามศึกษา  รูปแบบ  เทคนิคและ
วิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระอัล-กุรอาน อัล-หะดิษ อะกิดะฮฺ และฟิกฮฺ 
การจัดการเรียนรู้และการบริหารชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกการจัดการ
เรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
Significance, purpose, objective, patterns of learning and teaching management of al-Quran, al-

Hadith, aqidah, fiqh; characteristics and tasks of teachers and learners of Islamic studies; formats, 

techniques and method s of teaching; design of teaching, planning and leaning management of al-

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

and evaluation, practice of learning management by micro-teaching and applications in schools 
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762-435 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 2      3 (2-2-5) 
 Instructional Management of Islamic Studies II 

ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการการเรียนการสอนอัตตารีค อัคลาก ภาษา
อาหรับและภาษามลายู รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้
สาระอัตตารีค อัคลาก ภาษาอาหรับและภาษามลายู การจัดการเรียนรู้และการบริหารชั้นเรียน การวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษา 
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 leaning management of al-tarikh, Aklaq, Arabic and Malay languages; learning and 
classroom management,  learning measurement and evaluation, practice of learning management 
by micro-teaching and applications in schools  

762-468 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1       2(2-0-4) 
Tafsir Al-Qur’an I 

อายะฮ์ที่เกี่ยวกับอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผู้อ่ืนท าซีนา ขโมย และอายะฮ์ที่เก่ียวกับ
มารยาทต่างๆ ที่ปรากฏในซูเราะห์อัลนูรและอัลหุญุร็อต 
Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  accuse someone do Zina, thief  etc. and Qur’anic 
verses on  moral ethics as describing in surah al- Nur  and al- Hujurat 

762-469 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)
 Malay Language for Communication 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษามลายู ตามโครงสร้างของประโยคพ้ืนฐานและการฝึก
ส านวนภาษามลายูที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
Practicing Malay language listening, speaking, reading and writing skills based on basic sentence 
structure and practicing of Malay idiom in daily usages 

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

แนวคิด จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลักษณะความเป็นครู และเทคนิควิธีการสอนตามแบบฉบับของ
ท่านนบีมูฮัมหมัด  
Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy based on the 
practices of the Prophet Muhammad (s.a.a.w) 

762-471 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1        1(1-0-2) 
  Al-Qur’an and Tajwid I 

ความส าคัญของวิชาตัจญ์วีด กฎเกณฑ์และหลักการในการอ่านอัลกุรอาน หุกุมนูนสะกีนะห์ ตันวีน             
มีมสะกีนะห์  ฝึกปฏิบัติการอ่าน แปลความหมาย และท่องจ าสูเราะห์ลุกมาน อัลหุญุรอต และอัล
กอลัม 
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The importance of Tajwid; criteria and principles of reading al-Qur’an; rules of Nun Sakinah, 
tanwin, and Mim Sakinah; practices of reading, translating, and memorizing surah Lukman, al- 
Hujrat, and al-Qalam 

762-472 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2       1(1-0-2) 
  Al-Qur’an and Tajwid II 

กฎการอ่านอัลกุรอานที่เกี่ยวกับหุกุมมัด ชนิดของมัด เครื่องหมายหยุด ฝึกปฏิบัติการอ่าน แปล 
ความหมาย และท่องจ าสูเราะห์ยาซีน อัลมุลก์  และอัลมุซัมมิล 
Rules of reading al-Qur’an relating to Mad, kinds of Mad, sings of al-wakf; practices of reading, 
translating, and memorizing surah Yasin, al-Mulk, and al-Muzammil 

762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3       1(1-0-2) 
  Al-Qur’an and Tajwid III 

กฎการอ่านอัลกุรอานที่เกี่ยวกับหุกมรออ์ อัสสักตะห์ อัลอิดฆอม มัครัจญ์ และซิฟัตอัลหุรูฟ ฝึก 
ปฏิบัติการอ่าน แปลความหมาย และท่องจ าสูเราะห์อัสสะญะดะห์ อัลกะห์ฟี และอัลมุดดัซซิร 
Rules of reading al-Qur’an relating to Ra’, al-Saktah, al-Idgham, al-Makhraj and sifat al-Huruf;    
practices of reading, translating, and memorizing surah al-Sajadah, al-Kahfi, and al-Mudassir 

762-474 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม       3(2-2-5) 
   Research Methodology in Islamic Education  

  ระเบียบวิธีวิจัยในอิสลาม  การวิจัยเชิงคุณภาพ  วิธีและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   Islamic research methodology, qualitative research, its method and data analysis  

 
ง. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
 
761-208 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1       3(3-0-6) 
  Islamic History I 

การก าเนิด วิวัฒนาการ ระเบียบวิธี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์อิสลามโดยสังเขป  ประวัติศาสตร์
อิสลามในสมัยของเคาะลีฟะฮ์อัรรอชิดูนทั้งสี่  ได้แก่  อบูบักร  อุมัร อุษมาน และอาลี 
Origin, development, methodology and historical sources of Islamic history; Islamic history during 
the period of four righteous Caliphs: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali 

761-211 อุลูมอัลกุรอาน 2        3(3-0-6) 
 ‘Ulum al-Qur’an II 

 การอรรถาธิบายอัลกุรอาน หลักการตีความและนักตีความ อายาตมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต นาสิค 
 และมันซูค   

Interpretation of the Qur’an; principles of interpretation (Usul al-TafAir); interpreters (Mufassirun); 
Muhkamat verses and Mutashabihat verses, and abrogator verses (Nasikh) and abrogated verses 
(Mansukh). 
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761-212 อัลหะดีษ 1         3(3-0-6)
 al-Hadith I    

วิเคราะห์ประวัติผู้รวบรวมหะดีษ และเงื่อนไขของการรวบรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษที่ถูกต้องทั้งหก
(เศาะฮีหุสสิตตะฮฺ) 

  Analytical study the history of Hadith collectors and conditions of collection especially the six  
 righteous Ahaiī th (Sahih al- Sittah) 

761-213 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์  3(3-0-6) 
  Islam and Human Relations 

วิเคราะห์บทบัญญัติอิสลามท่ีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เพ่ือ น าไปประยุกต์ใช้ในสังคม 
Analytical study the Islamic principles relating to human relations which are applicable in the 
society 

761-215 อารยธรรมอิสลาม        3(3-0-6) 
 Islamic Civilization 

ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารยธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิง
วัตถุ สถาบันการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การบูรณะอารย
ธรรมในยุคสมัยต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่ออารยธรรมอื่นๆ 
Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its spiritual and material bases; 
administrative, economic, military and educational institutions; civilizational restoration in various 
periods; influences of Islamic civilization on others 

761-219 อิสลามและวัฒนธรรม        3(3-0-6) 
 Islam and Culture 

หลักฐานต่าง ๆ จากอัลกุรอาน หะดีษและตามแนวคิดของปวงปราชญ์มุสลิมที่เก่ียวกับวัฒนธรรม เช่น 
การอะกีเกาะฮ์ การกล่าวสลาม การคิตาน การแต่งกาย อาหาร วันส าคัญต่าง ๆ และพิธีการ 
เกี่ยวกับศพ   
Evidences from the Qur’an, Hadith and Muslim scholars in relating to culture for example ‘Aqiqah, 
greeting (giving Salam), Khitan (circumcision), dressing, food, important days, and corpse ceremony 
arrangement 

761-323 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2       3(3-0-6) 
Islamic History II 

ประวัติศาสตร์อิสลามในราชวงศ์อุมัยยะฮ์  อับบาซียะฮ์ อุษมานียะฮ์และโมกุล ในด้านการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญของวิทยาการด้านต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the Ottoman and the Mogul Dynasties in 
administration, economy, society, knowledge advancements and international relations 
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761-329 หลักการและวิธีการดะอ์วะฮ์        3(3-0-6) 
 Principles and Methods of Da‘wah 

ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮ์ในอิสลาม ประวัติการดะอ์วะฮ์ของบรรดาศาสดา 
กระบวนทัศน์อิสลามในการดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮ์ในมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอวะฮ์ใน
สังคมปัจจุบัน 
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 

761-330 อิสลามในโลกปัจจุบัน        3(3-0-6) 
 Islam in Contemporary World 

สถานภาพของโลกมุสลิมตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของความตกต่ าของโลก
มุสลิม 
Status of the Muslim world since World War I until the present time including causes of 
degradation of the Muslim world 

761-333 จิตวิทยาศาสนา        2(2-0-4) 
  Psychology of Religion 

ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาศาสนาของนักจิตวิทยา  แนวคิด และทฤษฎีทาง
จิตวิทยาศาสนา อารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ทางศาสนา 
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 

761-434 บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน  3(3-0-6)  
 Role of Religion in Contemporary Society 

วิเคราะห์ฐานะ และบทบาทของศาสนาในโลกปัจจุบันเน้นผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่มีต่อความเชื่อทางศาสนา และการปฏิบัติ  
Analyze status and the role of religion in the contemporary world by emphasizing the impacts of 
scientific and technological advancement onto religious beliefs and practices 

761-454 อุลูมอัลหะดีษ 2        3(3-0-6)
 ‘Ulum al-Hadith II 

ประวัติการรวบรวมหะดีษ  ริญาล อัลหะดีษ (Rijal al-Hadith)  ญัรห์และตะอ์ดีล (Jarh wa Ta‘dil)  
อิลัล อัลหะดีษ (‘Ilal al-Hadith)  ฆอรีบ อัลหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุคตะลัฟ อัลหะดีษ 
(Mukhtalaf al-Hadith) การปลอมแปลงหะดีษ ต าราและนักปราชญ์หะดีษที่ส าคัญๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต าราหะดีษท้ังหก (Kutub al-Sittah) 
History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-Hadith); Jarh and Ta‘dil; ‘Ilal al-Hadith;  
Gharib al-Hadith; Mukhtalaf al-Hadith; Hadith fabrication; major books and scholars of Hadith, 
especially the six Hadith books (Kutub al-Sittah) 
 



 93 

762-316 การศึกษาอิสลามในอาเซียน       3(3-0-6) 
  Islamic Education in ASEAN 

ระบบการศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษา เน้น
การศึกษาอิสลามในประเทศไทย 
Islamic educational systems of basic and higher education in ASEAN; emphasis on Islamic education 
in Thailand 

762-318 อัลกุรอาน 3         3(3-0-6) 
  Al-Qur’an III 

การวิเคราะห์อายะฮต่างๆ ที่เก่ียวกับความส าคัญของการศึกษา  บทบาทของครูและศิษย์  ตลอดจนการ
อบรมในครอบครัว 
Analysis of Qur’anic verses (Ayah) pertaining to the significance of education; roles of teachers and 
students; bringing up and training children in the family 

762-319 หะดีษ 3         3(3-0-6) 
  Hadith III 

การวิเคราะห์หะดีษที่เกี่ยวกับความส าคัญของการศึกษา  บทบาทของครูและศิษย์  ตลอดจนการอบรม
ในครอบครัว 
Analysis of Hadith pertaining to the significance of education; roles of teachers and students; 
bringing up and training children in the family 

762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้       2(2-0-4) 
 Education in Southern Border Provinces 

การวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน  การเมือง การจัดการและการบริหารการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
Analysis of teaching and learning system, politics, educational management and administration in 
southern border provinces  

766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม       3(3-0-6) 
  Islamic Family Law 

การหมั้น  การสมรส  สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส 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 Will in Islam 

หลักการแบ่งมรดกในอิสลาม  ผู้มีสิทธิรับมรดก  การตัดสิทธิในมรดก  การท าพินัยกรรม ทัศนะการแบ่ง
มรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม  
Division of  inheritance in Islam; eligible recipients; disinheritance;  Will in Islam; Arabic concepts of 
inheritance division before the coming of Islam  
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ภาคผนวก ข 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
1. ภาระงานสอน 
 ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 

762-316 การศึกษาอิสลามในอาเซียน    3(3-0-6) 
 762-402   การบริหารจัดการในห้องเรียน         3(3-0-6) 

762-428  การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้       2(2-0-4) 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0) 
762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
หนังสือแปล 
1. นิเลาะ แวอุเซ็ง. (2551). การบริหารการศึกษาในอิสลาม แปลจาก Educational Administration: An 

Islamic Perspectives. ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
งานวิจัย 
1. นิเลาะ  แวอุเซ็ง. (2552). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

2. นิเลาะ แวอุเซ็ง, มะรอนิง สาแลมิง, มูหามัดรูยานี  บากา. (2552). สภาพ ปัญหา และความต้องการในการ
จัดการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3. นิเลาะ แวอุเซ็ง, ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ และคณะ. (2551). การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4. นิเลาะ  แวอุเซ็ง, อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง, ชาตรี  ส าราญ. (2550). ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
ตอนล่าง: มิติการจัดการศึกษาโดยชุมชน. ส านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.). 

5. อิบราเฮ็ม   ณรงค์รักษาเขต, นิเลาะ แวอุเซ็ง, อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง และคณะ.(2550). วิเคราะห์ความต้องการ
เพื่อพฒันากรอบหลักสูตรโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ. โครงการวิจัยบูรณาการปัญหา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. 

6. Kader Sa-ah, Ibrahem Narongraksakhet, Abdulrashid Chema, Niloh Wae-u-seng, Numan Haji 
Massae. (2007). PerKahwinan Rentas Sempadan di Wilayah Selatan (Cross Border 
Marriage of Malaysian People in Southern Border Provinces, Thailand). Pattani: 
Colej Pengajian Islam, University Putera Songkla Nakharin  
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บทความวิจัย 
1. นิเลาะ แวอุเซ็ง, มะรอนิง สาแลมิง, มูหามัดรูยานี  บากา (2553). “สภาพ ปัญหา และความต้องการในการ

จัดการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 16(6), หน้า 1035-1062. 

2. นิเลาะ แวอุเซ็ง และคณะ. (2553). “การมีส่วนร่วมขององค์กรมุสลิมในการส่งเสริมธรรมรัฐขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดชายแดนภาคใต”้. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 16(1), หน้า 171-191. 

3. เฉลิมพล และซัน, นิเลาะ แวอุเซ็ง (2552). “สภาพปัญหาการด าเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง”. วารสารสงขลานครินทร์ 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 15(6), หน้า 985-1003. 

4. นิเลาะ แวอุเซ็ง, ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ์ และคณะ. (2552). “การจัดการศึกษาโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. 15(5), หน้า 739-765. 

5. ซูมัยยะห์ สาและ และนิเลาะ   แวอุเซ็ง. (2551). บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา. วารสารอัล-นูร 
3(5),  73-87 

บทความวิชาการ 
1. นิเลาะ  แวอุเซ็ง. (2551). การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีการพัฒนาทางการศึกษาของมาเลเซีย. 

เอเชียปริทัศน์. 29(2), 49-78 
 
อาจารย์ นูรุดดีน   สารีมิง 
1. ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
761-434   บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน   3(3-0-6)   
762-266  จริยธรรมอิสลาม      3(3-0-6) 
762-370 หลักศรัทธาพ้ืนฐานส าหรับครู    3(3-0-6) 
762-404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2   2(1-2-3) 
762-405  สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม    2(1-2-3) 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0) 
762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
หนังสือ-  ไม่มี 
งานวิจัย- ไม่มี 
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อาจารย์สุวรรณี  หลังปูเต๊ะ   
1. ภาระงานสอน         

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
762-211   ประวัติการศึกษาอิสลาม         2(2-0-4)  
762-301 ความเป็นครู                                   3(3-0-6) 
762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ     3(3-0-6) 
762-405  สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม    2(1-2-3) 
762-434 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1   3(2-2-5) 
762-435 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 2   3(2-2-5) 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0) 
762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง  
งานวิจัย 

โครงการวิจัยเปรียบเทียบการศึกษาอิสลามเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาอิสลามในประเทศไทย
(ก าลังด าเนินการ) 

 
ดร. อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 
1. ภาระงานสอน 
 ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 

762-401  การวิจัยทางการศึกษา     3(2-2-5) 
762-403  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1   2(1-2-3) 
762-458 การประกันคุณภาพทางการศึกษา    3(3-0-6) 
762-474  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม    3(2-2-5) 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0) 
762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา 5 ปีย้อนหลัง 
งานวิจัย 
1) พรชุลี  อาชวอ ารุง ,อะห์มัด  ยี่สุ่นทรงและคณะ. (2549). การศึกษาผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับยุทธศาสตร์

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม. ส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักนายกรัฐมนตรี. 

2) พรชุลี  อาชวอ ารุง, อะห์มัด  ยี่สุ่นทรงและคณะ(2549). การทบทวนติดตามประเมินผลโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน. กรมศาสนา กระทรวงวัฒธรรม. 
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3) พรชุลี  อาชวอ ารุง, อะห์มัด  ยี่สุ่นทรงและคณะ.(2549). การวางแผนการจัดการความรู้ของกระทรวง
ยุติธรรม. ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. 

4) อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง.(2550). การสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม. วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

5) นิเลาะ  แวอุเซ็ง, ผ่องศรี  วาณิชย์ศุภวงศ,์  อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง.(2550). การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

6) อิบราเฮ็ม   ณรงค์รักษาเขต, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง และคณะ. (2550). วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนากรอบ
หลกัสูตรโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ. โครงการวิจัยบูรณาการปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้. 

7) นิเลาะ  แวอุเซ็ง, อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง, ชาตรี  ส าราญ(2550). ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
ตอนล่าง: มิติการจัดการศึกษาโดยชุมชน. ส านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.). 

8) อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง, เสถียร แป้นเหลือ, อับดุลฮาดี สะบูดิง.(2552). รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการ
ยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้.สถาบันพัฒนาและสุขภาพภาคใต้
และ ส านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.). 

บทความวิจัย 
1) อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, นิเลาะ แวอุเซ็งและคณะ. (2548). “ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้”, วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549) 357-559. 

2) การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการงานมอ.วิชาการ เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม. วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 ห้องสัมมนาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3) การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง.รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการยอมรับความ
หลากหลายวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 โรงแรมซีเอส จังหวัด
ปัตตานี 

 

Dr. Abdullai  Kaba 
1. ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ     3(3-0-6) 

 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2          2(2-0-4) 
 761-213    อิสลามและมนุษยสัมพันธ์                               3(3-0-6)  
2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลัง 

หนังสือ-  ไม่มี 
งานวิจัย-  ไม่มี 
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อาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
762-101  พ้ืนฐานการศึกษา                             3(3-0-6)   
762-201    จิตวิทยาส าหรับครู               3(2-2-5) 
762-202    การพัฒนาหลักสูตร                                 3(2-2-5) 
762-357 การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรในสถานศึกษา  3(2-2-5) 
762-470  วิทยาการสอนอิสลาม     2(2-0-4) 
762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1      6(0-36-0) 
762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2     6(0-36-0) 

 
อาจารย์อาเซ็ม  อัชชะรีฟ 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 761-201 ภาษาอัลกุรอาน 1     2(2-0-4) 
 761-202 ภาษาอัลกุรอาน 2     2(2-0-4) 
 761-203 ภาษาอัลกุรอาน  3     2(2-0-4) 
 761-213 อิสลามและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
 761-215  อารยธรรมอิสลาม     3(3-0-6) 
 
อาจารย์อับดุลฮาดี  สะบูดิง 
ภาระงานสอน 
 ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 

761-205  อุลูม อัลกุรอาน 1           3(3-0-6) 
 761-206   อุลูม อัลหะดีษ 1           3(3-0-6) 
 761-207   อะกีดะฮ์ อิสลามียะฮ์          3(3-0-6)  
 761-212  อัลหะดีษ 1      3(3-0-6) 

762-468          อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1     2(2-0-4) 
762-471 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1     1(1-0-2) 

 762-472 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2     1(1-0-2) 
 762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3     1(1-0-2) 
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อาจารย์มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 761-102   ชีวประวัตินบีมุหัมมัด          3(3-0-6) 
         761-208   ประวัติศาสตร์อิสลาม 1     3(3-0-6) 

761-219   อิสลามและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 761-323  ประวัติศาสตร์อิสลาม 2                                 3(3-0-6) 
 

อาจารย์อีสมาแอ  กาเต๊ะ 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
          761-329          หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์                           3(3-0-6) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลเลาะ การีนา 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
761-211 อุลูม อัลกุรอาน 2                                        3(3-0-6)   

  761-454   อุลูมอัลหะดีษ 2                        3(3-0-6)   
          762-318          อัลกุรอาน 3 3(3-0-6) 
          762-319          หะดีษ 3 3(3-0-6) 
 
ดร.ยูโซะ ตาเละ 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
761-215 อารยธรรมอิสลาม     3(3-0-6)   
761-330   อิสลามในโลกปัจจุบัน     3(3-0-6)   

  
อาจารย์กาเดร์    สะอะ 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 761-333   จิตวิทยาศาสนา                 2(2-0-4)       
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ดร.มะรอนิง สาแลมิง 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
762-214     ศาสนบัญญัติ 1         3(3-0-6) 
762-317    ศาสนบัญญัติ 2         3(3-0-6) 

 

อาจารย์อัสมัน แตอาลี 
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
766-101   กฎหมายอิสลามเบื้องต้น                                 3(3-0-6) 
766-312  กฎหมายครอบครัวอิสลาม    3(3-0-6) 
766-414   กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม   3(3-0-6) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัจน์ สองเมือง      จ านวนหน่วยกิต  
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 762-102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู   3(2-2-5) 

762-353 การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 762-363 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้   3(2-2-5) 
 
 

อาจารย์พิเศษ 
อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น        
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 762-102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู   3(2-2-5) 
 
อาจารย์จีระพันธ์  เดมะ  
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
 762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา    3(2-2-5) 
 762-354 โครงงานเพ่ือการเรียนรู้     3(2-2-5) 
 762-454 การประเมนิโครงการทางการศึกษา   3(2-2-5) 
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อาจารย์มะยูตี  ดือรามะ    
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
 762-303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา   3(2-2-5) 

762-453 การวิจัยในชั้นเรียน     3(2-2-5) 
762-454 การประเมินโครงการทางการศึกษา   3(2-2-5) 

  
อาจารย์นิฟาริด  ระเด่นอาหมัด  
ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 762-304 การออกแบบการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
 762-355 การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   3(2-2-5) 
 762-461 การนิเทศภายในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ ส่วนไพโรจน์ 
ภาระงานสอน 

ชือ่รายวิชา        จ านวนหน่วยกิต 
 762-361 การให้ค าปรึกษาส าหรับครู    3(3-0-6) 
 762-362 การแนะแนวในสถานศึกษา    3(3-0-6) 
 
อาจารย์ฮาซัน  หะยีมะเย็ง 
 ภาระงานสอน 

ชื่อรายวิชา        จ านวนหน่วยกิต  
 762-367 ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา    3(3-0-6) 
 762-469 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญา  และวัตถุประสงค์ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
1.  ชื่อหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม 
Bachelor of Education Program in Islamic 

Education 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลาม

ศึกษา 
Bachelor of Education Program in Teaching 

Islamic Studies 
2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์
อิสลาม) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย     : ศษ.บ.(ครุศาสตร์อิสลาม) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ (อังกฤษ): Bachelor of 
Education (Islamic Education) 
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ :      B.Ed. (Islamic 
Education) 

2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอน
อิสลามศึกษา) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย  : คษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ (อังกฤษ): Bachelor of 
Education (Teaching Islamic Studies) 
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.Ed. (Teaching Islamic 
Studies) 

3.  ปรัชญา 
      หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์
อิสลาม มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความ สามารถใน
วิชาชีพ มีทักษะในการจัดการและสามารถบูรณาการ
การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม
และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ  
 

3.  ปรัชญา 
       เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพครูอิสลามศึกษาท่ีมีทักษะ
ในการจัดการและสามารถบูรณาการการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาให้เกิดการพัฒนาได้ตามศักยภาพ  มีคุณธรรม
จริยธรรมและประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครูและ
บุคลากรอิสลามศึกษา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการน าความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนอิสลามศึกษา สามารถ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง สามารถวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการจัดการ 
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานอย่างมี ประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
 
 
 

และนวัตกรรมเพ่ือการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 มีความเป็นผู้น าทางการศึกษาอิสลาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักการท างานเป็น
ทีม มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 

 
 

4.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแก้ปัญหาอย่าง 
เหมาะสมและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถประสาน
ระหว่างเจตคติท่ีแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจิตส านึกในการ
ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4.5 มีความสามารถในการจัดการ พัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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ภาคผนวก  ง 
เอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนอิสลามศึกษา สามารถ
เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง สามารถวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

761-201    ภาษาอัลกุรอาน 1   2(2- 0- 4) 
761-202   ภาษาอัลกุรอาน 2                                2(2- 0- 4) 
761-203   ภาษาอัลกุรอาน3                             2(2- 0- 4) 
761-205   อุลูม อัลกุรอาน 1     3(3-0-6) 
761-206   อุลูม อัลหะดีษ   3(3-0-6) 
761-207   อะกีดะฮ์ อิสลามียะห์          3(3-0-6) 
761-211   อุลูมอัลกุรอาน 2   3(3-0-6) 
761-212   อัลหะดีษ 1    3(3-0-6) 
761-454   อุลูมอัลหะดีษ 2   3(3-0-6) 
762-101   พ้ืนฐานการศึกษา                            3(3-0-6) 
762-102   ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ส าหรับครู                                     3(2-2-5) 
762-201   จิตวิทยาส าหรับครู                           3(2-2-5) 
762-211   ประวัติการศึกษาอิสลาม            2(2-0-4 ) 
762-214   ศาสนบัญญัติ 1                      3(3-0-6) 
762-301   ความเป็นครู                                  3(3-0-6) 
762-302   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา       3(2-2-5) 
762-304   การออกแบบการจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
762-316   การศึกษาอิสลามในอาเซียน  3(3-0-6) 
762-317   ศาสนบัญญัติ 2             3(3-0-6) 
762-318   อัลกุรอาน 3     3(3-0-6) 
762-319   หะดีษ 3    3(3-0-6) 
762-363   การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการ 
              เรียนรู ้                                        3(2-2-5) 
762-367   ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา 3(3-0-6)  
762-370   หลักศรัทธาพ้ืนฐานส าหรับครู  3(3-0-6) 
762-401   การวิจัยทางการศึกษา                      3(2-2-5) 
762-428   การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     2(2-0-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 

762-434   การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 1 3(2-2-5) 
762-435   การจัดการเรียนรู้สาระอิสลามศึกษา 2 3(2-2-5) 
762-453   การวิจัยในชั้นเรียน                          3(2-2-5) 
762-468   อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1  2(2-0-4) 
762-469   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
762-471  อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1  1(1-0-2) 
762-472  อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2  1(1-0-2) 
762-473  อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3  1(1-0-2) 
762-474   วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม  3(2-2-5) 
766-101   กฎหมายอิสลามเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
766-312   กฎหมายครอบครัวอิสลาม     3(3-0-6) 
766-414   กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม 3(3-0-6  

2. มีความเป็นผู้น าทางการศึกษาอิสลาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักการท างาน
เป็นทีม มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าต่อวิชาชีพครู มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
 

761-213   อิสลามและมนุษยสัมพันธ์   3(3-0-6) 
761-215   อารยธรรมอิสลาม      3(3-0-6) 
762-266  จริยธรรมอิสลาม            3(3-0-6) 
762-354   โครงงานเพ่ือการเรียนรู้  3(2-2-5) 
762-402   การบริหารจัดการในห้องเรียน            3(3-0-6) 
762-403   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1     2(1-2-3) 
762-404   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2     2(1-2-3) 
762-405   สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม              2(1-2-3) 
762-470   วิทยาการสอนอิสลาม                  2(2-0-4) 
762-503   การปฏิบัติวิชาชีพครู 1                    6(0-36-0) 
762-504   การปฏิบัติวิชาชีพครู 2                    6(0-36-0) 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ แก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถประสาน
ระหว่างเจตคติท่ีแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

761-208   ประวัติศาสตร์อิสลาม 1  3(3-0-6) 
761-219   อิสลามและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
761-323   ประวัติศาสตร์อิสลาม 2  3(3-0-6) 
761-329   หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์               3(3-0-6) 
761-330   อิสลามในโลกปัจจุบัน        3(3-0-6) 
761-333   จิตวิทยาศาสนา      2(2-0-4) 
761-434   บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน 3(3-0-6) 
762-353   การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
762-355   การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 3(2-2-5) 
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762-357   การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตร 
              ในสถานศึกษา                               3(2-2-5) 
762-454  การประเมินโครงการทางการศึกษา        3(2-2-5) 

4.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจิตส านึกในการ
ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 

761-102   ชีวประวัตินบีมุหัมมัด            3(3-0-6) 

5)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการ 
พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
 

762-202 การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
762-303 การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) 
762-316 การศึกษาอิสลามในอาเซียน     3(3-0-6) 
762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ   3(3-0-6) 
762-361 การให้ค าปรึกษาส าหรับครู  3(3-0-6) 
762-362 การแนะแนวในสถานศึกษา  3(3-0-6) 
762-458 การประกันคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6) 
762-461 การนิเทศภายในสถานศึกษา  3(3-0-6) 
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ภาคผนวก  จ 

เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     1) กลุ่มวิชาชีพครู 
     2) กลุ่มวิชาแกน 
     3) กลุ่มวิชาเอก 
          - วิชาเอกบังคับ 
          - วิชาเอกเลือก 

132  หน่วยกิต 
52 หน่วยกิต 
 19 หน่วยกิต 

      41 หน่วยกิต 
      35 หน่วยกิต 
       6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
        1) กลุ่มวิชาชีพครู 
        2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 
        3) กลุ่มวิชาเอก 
             - วิชาเอกบังคับ            
             - วิชาเอกเลือก 

135  หน่วยกิต 
  54  หน่วยกิต 
  19  หน่วยกิต 
  42  หน่วยกิต 
  36  หน่วยกิต 
    6  หน่วยกิต 

     4) วิชาโท      20 หน่วยกิต         4) วิชาโท   20  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หน่วยกิต 

รวม   168 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 171  หน่วยกิต 
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ภาคผนวก  ฉ 
เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2554 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

คงเดิมตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 

30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

132-137 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 

135 หน่วยกิต        
 

   2.1 กลุ่มวิชาชีพ  
หลักสูตรนี้มกีารปรับปรุงย่อยในหมวดวิชาชีพครูเมื่อ พ.ศ. 2553 
 
        - วิชาบังคับ   
261-101 พื้นฐานการศึกษา 
 
 
261-202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 1 
261-304 ภาษาไทยส าหรบัคร ู
 
 
262-401 การจัดการเรียนรู้และการสอน 1 
 
 
 
262-403 การบริหารจัดการในห้องเรียน 
 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
264-101 การรู้จักตนเองและพัฒนานักเรียน  
 
276-201 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  
 
 
276-402 การวิจัยทางการศึกษา  

52 หน่วยกิต 
 
 

46 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 

 
 

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

 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 

  2.1 กลุ่มวิชาชีพ 
 
   
   - วิชาบังคับ     
เปลี่ยนรหัสเป็น 762-101 พื้นฐานการศึกษา  
และปรับค าอธิบายรายวิชา 
 
      ไม่น ามาจัดเป็นรายวิชาแต่น าไปปรับเป็นวิชา        
        762-102 ภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
       ส าหรับคร ู 
 
 เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น  
 “762-304 การออกแบบการจัดการเรยีนรู้” 
  และปรับค าอธิบายรายวิชา        
        
 เปลี่ยนรหัสเป็น “762-402 การบริหารจดัการใน
ห้องเรียน”  และปรับค าอธิบายรายวิชา  
เปลี่ยนรหัส “762-302 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา” และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 ไม่น ามาจดัในหลักสูตร  
 
เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “ 762-303        
การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา”  
 และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 
 เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น “762-401 การวิจัยทาง     

54 หน่วยกิต 
 
 

48  หน่วยกิต  
3(3-0-6) 

 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 

3(2-2-5) 
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762-213 จิตวิทยาส าหรับคร ู 
 
762-326 ความเป็นครู         
 
 
762-327 การพัฒนาหลักสูตร  
 
 
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
 
เดิมเป็นวิชาเลือกวิชาชีพคร ู                                                      
 
 
762-501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
762-502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 
 
 
     - วิชาเลือก  จ านวน 
รายวิชาในหลักสูตรเดิมไม่น ามาจัดในหลักสูตรใหม่ 
260-301 ทักษะการจัดการในสถานศึกษา  
260-302 ธุรกิจการศึกษาส าหรบัคร ู  
261-303 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 2 
261-504 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 3 
262-301 การศึกษาพิเศษ  
262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม 
262-303 การศึกษาเอกเทศ 
262-304 การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
262-402 การจัดการการเรียนรู้และการสอน 2 
262-414 โครงงานวิทยาศาสตรส์ าหรับคร ู  
262-415 วิทยาศาสตร์ส าหรับคร ู  
263-306 การออกแบบและการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
263-424 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู 
268-230 จิตวิทยาการด ารงชีวิต  

 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
  

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

 
 

6(0-0-36) 
6(0-0-36) 

 
 
 
6 หน่วยกิต 

 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 

 การศึกษา” และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 
 เปลี่ยนรหัสเป็น “762-201 จิตวทิยาส าหรับ 
 ครู”  และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 เปลี่ยนรหัสเป็น “762- 301 ความเป็นครู” 
 และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 
 เปลี่ยนรหัสเป็น “762-202 การพัฒนา   
 หลักสูตร” และปรับค าอธิบายรายวิชา  
 
762-403 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1  
762-404 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 
 
เปลี่ยนรหัสและปรับเป็นวิชาชีพบังคับ  
762-405 สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม   
 
         762-503 การปฏิบัติวิชาชีพครู 1 
         762-504 การปฏิบัติวิชาชีพครู 2 
         เปลี่ยนรหสัวิชา  เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับ    
        ค าอธิบายรายวิชา    
 
    - วิชาเลือก   
หมายเหตุ: เปลี่ยนรหัสและปรับรายวิชาใหม่ 
762-353 การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  
762-354 โครงงานเพื่อการเรียนรู ้ 
762-355 การสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ 
762-357 การจัดประสบการณ์เสริมหลักสูตรใน 
            สถานศึกษา   
762-360 จิตวิทยาพัฒนาการ   
762-361 การให้ค าปรึกษาส าหรับคร ู  
762-362 การแนะแนวในสถานศึกษา 
762-363 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการ 
            เรียนรู้  
762-453  การวิจัยในช้ันเรียน  
762-454 การประเมินโครงการทางการศึกษา 
762-458 การประกันคณุภาพทางการศึกษา  
762-461 การนิเทศภายในสถานศึกษา  

 
 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

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

 
2(1-2-3 

 
 

6(0-36-0) 
6(0-36-0) 

 
 
 

6  หน่วยกิต 
 
    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) 
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268-307 การท างานเป็นทีม  
270-410 การคิดเชิงระบบในบริบทของการศึกษา  
273-301 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
276-337 การประเมินคณุภาพการศึกษา 
281-231 ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนาร ี   
762-425 การสัมมนาทางการศึกษาอิสลาม  

2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 
2(1-2-3) 

  
 
 

   2.2 กลุ่มวิชาแกน          
 
 
761-102  ชีวประวัติศาสดามหุัมมัด   
761-201  ภาษาอัลกรุอาน  1                         
761-202  ภาษาอัลกรุอาน  2                         
761-203  ภาษาอัลกรุอาน  3        
 
761-110  อุลูม อัลกุรอาน  
        
 
761-111  อุลูม อัลหะดีษ              
761-112  อะกีดะฮ ์        
766-218  ฟิกฮ์ 1                  
 

19 หน่วยกิต  
  
 

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) 

  2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 
ปรับตามการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชา
อิสลามศึกษา 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “ชีวประวัตินบีมุหัมมัด” 
คงเดิม  * 
คงเดิม   
คงเดิม   
 
เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนช่ือวิชาเป็น   
“อุลูมอัลกุรอาน 1” 
 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 761-206 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 761-207 
เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ือวิชา เป็น  766-101 กฎหมาย
อิสลามเบื้องต้น 

19 หน่วยกิต 
 
 

 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) 

 

   2.3 กลุ่มวิชาเอก  
          -วิชาเอกบังคับ   
762-211  ประวัติการศึกษาอิสลาม 
762-212  สารัตถะการศึกษาอสิลาม 
 
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
762-315  จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม 
762-316  การศึกษาอิสลามในอาเซียน  
เดิมไม่ม ี
762-321วิธีสอนอิสลามศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน1  
762-322วิธีสอนอิสลามศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

41 หน่วยกิต 
35 หน่วยกิต 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

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

 
 
 

   2.3 กลุ่มวิชาเอก 
           -วิชาเอกบังคับ   

  
        ปรับรวมกันเป็นวิชา 762-211  ประวัติ
การศึกษาอิสลาม 
762-214 ศาสนบญัญัติ 1 
762-266 จริยธรรมอสิลาม 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลอืก 
762-317 ศาสนบญัญัติ 2 
         เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนช่ือวิชาและปรับ     
         ค าอธิบายรายวิชาเป็น 
         762-434 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลาม   
         ศึกษา 1 

42 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
2(2-0-4) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 
 
    3(3-2-5) 
 
    3(3-2-5) 

                                                 
* บังคับส าหรับนักศกึษาที่ไม่ผ่านการสอบสมรรถนะภาษาอาหรับของภาควิชาอิสลามศกึษา โดยไม่นับหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ ให้เป็นวิชาเลอืกเสรี 
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762-324 หลักสตูรการศึกษาอิสลาม  

762-325 ประเด็นปัญหาการศึกษาอิสลาม   
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
762-424 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม 1   
762-428 การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  
762-429 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอิสลาม 2     
 
762-431 การบริหารการศึกษาในอสิลาม               
762-433 สังคมวิทยาการศึกษาอิสลาม  

เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
เดิมไม่ม ี
 
     - วิชาเอกเลือก   
761-103  จริยธรรมอิสลาม 
761-208 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1 
761-211 อัลกุรอาน 1 
761-212 หะดีษ 1 
761-213 อิสลามและมนุษยสัมพนัธ ์  
761-214 สังคมอิสลาม 
761-215 อารยธรรมอิสลาม  
761-217 อิลมุลกะลาม 1   
761-218 ศาสนาเปรียบเทียบ 1 
761-219 อิสลามและวัฒนธรรม 
761-320 อัลกุรอาน 2 
 
761-321 หะดีษ 2  
  
761-323 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2 
761-325 อิลมุลกะลาม 2  
761-326 ศาสนาเปรียบเทียบ 2 
761-327 นักคดิมสุลิม  

 
3(3-0-6) 

2(2-0-4) 
 
 

3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(2-2-5) 

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

 
 
 
 
 
 
 
6 หน่วยกิต 
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) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

         762-435 การจัดการเรียนรู้สาระอิสลาม 
         ศึกษา 2 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
762-367 ภาษามลายูส าหรับครูอิสลามศึกษา 
762-370 หลักศรัทธาพ้ืนฐานส าหรับคร ู
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลอืก 
ปรับรหสัและเปลี่ยนช่ือวิชาเป็น 762-474  
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาอสิลาม 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
762-468 อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1 
762-469 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
762-470 วิทยาการสอนอิสลาม  

762-471 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 1    
762-472 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 2  
762-473 อัลกรุอานและตัจญ์วีด 3  
 - วิชาเอกเลือก   
ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “อุลูมอลักุรอาน2” 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “อัลหะดีษ 1”  
คงเดิม  
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
คงเดิม     
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “อรรถาธิบายอัลกุรอาน 1”
และแก้ไขเพิ่มเติมค าอธิบายรายวชิา 
เปลี่ยนรหัสและเปลี่ยนช่ือวิชา “ 761-454  
อุลูมหะดีษ 2” 
คงเดิม  
คงเดิม 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 

 
 
 
    3(3-0-6) 
    3(3-0-6) 
 
    2(2-0-4) 
    3(2-2-5) 
   
 
 
     2(2-0-4) 
     3(3-0-6) 
     2(2-0-4) 
     1(1-0-2) 
     1(1-0-2) 
     1(1-0-2) 
 

6 หน่วยกิต 
     3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 
     3(3-0-6) 
 
     3(2-2-5) 
 
 
 
     3(3-0-6) 
     2(2-0-4) 
 
     3(3-0-6)
  
 
     3(3-0-6) 
     3(3-0-6)  
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761-329 หลักการดะอ์วะฮ ์  
761-330 อิสลามในโลกปัจจุบัน  
761-331 สถานภาพสตรีมุสลิม 
761-332 ศิลปะอสิลาม 
761-333 จิตวิทยาศาสนา 
761-434 บทบาทของศาสนาในสงัคมปัจจุบัน  
761-437 วรรณคดีอสิลาม 
761-438 ลัทธิซูฟ ี   
761-439 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ  
761-440 วาทศิลป์ในอิสลาม      
762-214 ศาสนบญัญัติ 1   
762-317 ศาสนบญัญัติ 2  
762-318 อัลกุรอาน 3    
762-319 หะดีษ 3       
762-320  สุขภาพจิตและอสิลาม  
762-426 ระบบการศึกษาเปรียบเทียบ  
762-427 ตะวันออกกลางสมัยใหม่  
766-201 อุศูลุลฟิกฮ์ 1 
766-219 ฟิกฮ์ 2   
766-311 ฟิกฮ์ 3   
766-312 กฎหมายครอบครัวอิสลาม  
766-414 กฎหมายมรดก-พินัยกรรมอิสลาม 
 
 
2.4 กลุ่มวิชาโท 
ให้เลือกเรยีนวิชาโทจากสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดย 
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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) 

 
 
จ านวน 20 -
25 หน่วยกิต 

เปลี่ยนช่ือวิชาเป็น “หลักการและวิธีการดะอฺวะฮ์”                                
คงเดิม 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
คงเดิม  
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ปรับเปน็รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
ปรับเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบงัคับ 
คงเดิม   
คงเดิม    
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร   
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร   
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร    
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
ไม่น ามาจัดในหลักสูตร 
คงเดิม 
เปลี่ยนช่ือวิชาเป็นกฎหมายมรดกและพินัยกรรม
อิสลาม 
 
2.4 กลุม่วิชาโท    
คงเดิม 

     3(3-0-6)  
     3(3-0-6)      
 
 
     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) 
 
 
จ านวน      
ไม่น้อยกว่า  
20 
หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจที่เปิดสอนใน 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือ
มหาวิทยาลยัอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรบั
นักศึกษาท่ีสอบวัดพื้นฐานภาษาอาหรับไม่ผ่าน
เกณฑต์้องลงทะเบียนเรียนวิชา 761-201 ภาษา 
อัลกุรอาน1และนบัหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 



 113 

 
ภาคผนวก ช 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 1  ผศ. สุเชษฐ์ ม่าเหร็ม  
 1) ให้ระบุการสังเกตการสอน ทดลองสอนก่อน
ปฏิบัติการสอนอย่างเป็นระบบ 

2) การเขียนการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้

แยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาชีพครูและหมวดวิชาเอก 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 2  ดร. มูฮามัสสักรี มันยูนุ 
1) ควรเพ่ิมรายวิชาเอกที่ เป็นวิชาอิสลามศึกษาให้
มากกว่าหลักสูตรเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2) ขอให้ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ
ใหม่ด้วย โดยเฉพาะศัพท์เทคนิคด้านการศึกษา 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา  
ดร. พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
1. โครงสร้างหลักสูตร 
  1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรทั้งหมด
เป็นไปตามเกณฑ์ของเอกคู่  
 1.2  วิชาชีพครู  
    (1) กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 48 หน่วยกิต 
วิชาเลือก จ านวน 6 หน่วยกิต รวมแล้วเป็น 54 หน่วย
กิต เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง 
    (2 ) การปฏิบัติการสอน ก าหนดรายวิชาการ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1, 2 จ านวน 4 หน่วยกิต 

 
- ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
- ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
1. เห็นชอบตามเสนอ 
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 
และการปฏิบัติวิชาชีพครู 1, 2 จ านวน 12 หน่วยกิต ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีที่ 5 จ านวน 
1 ปี เป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง 
2. กลุ่มวิชาชีพครู 
 วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรกับมาตรฐานความรู้ของคุรุสภาตามเกณฑ์เดิม
นั้นครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด 
3. ความเห็นเพิ่มเติม  
 การแยกรายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล เป็น 2 รายวิชา 
 

 
 
 
2. เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 
3. เห็นชอบตามเสนอ 
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ภาคผนวก ซ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม่  ดังน้ัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15(2)   แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 313(2/2552) เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2552 จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีไว้ดังน้ี 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง หรือประกาศอื่นใด ที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวไว้ใน 
   ระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
  "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  "คณะ”  หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "คณบดี" หมายความว่า คณบดีของคณะหรือผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "คณะกรรมการประจ าคณะ" หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
หรือหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัดอยู่ 
  "ภาควิชา"  หมายความว่า  ภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีนักศึกษาศึกษาอยู่ 
  "หน่วยกิตสะสม"  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
 ข้อ 5 การรับนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวิธีดังน้ี 
  5.1 การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
  5.2 การรับตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 
   5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
   5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
  5.3 วิธีอื่นๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
  6.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษาอื่นท่ีเทียบเท่า 
  6.2 ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
  6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังท่ีแพร่กระจายได ้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 ข้อ 7 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
  ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามก าหนด  และรายละเอียดท่ี
มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราวๆ ไป  มิฉะน้ันจะถือว่า สละสิทธิ์ 
 ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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  ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 ข้อ 9 ระบบการศึกษา 
  9.1 มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและภาควิชาต่างๆ คณะหรือ 
ภาควิชาใด มีหน้าท่ีเกี่ยวกับวิชาการด้านใด  มหาวทิยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษาในวิชาการด้านน้ันแก่นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
  9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหน่ึงๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็น
ภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง และภาคการศึกษาท่ีสอง โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห ์และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มี
จ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ   
  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของ
แต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
  9.3 การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน
ดังน้ี    
   9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  
หรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือจ านวน
ชั่วโมงรวมระหว่าง 30-45 ชั่วโมง  ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอื่นๆ ใช้เวลา 3-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษา
ปกติ  หรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45-90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า  ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมี
อาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ  ใช้เวลา  2-3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
หรือเทียบเท่าท้ังในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียน ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาท่ีมีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตาม
ความเหมาะสม 
  9.4 คณะอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาน้ันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนท่ีผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็นโมฆะในรายวิชาน้ัน 
 ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน 
  10.1 ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  10.2 นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก าหนด สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภาคฤดู
ร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษาน้ัน 
  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้องยื่นค าร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน  
นับจากวันเปิดภาคการศึกษาน้ัน  หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 
  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา มิฉะน้ันจะถือว่าการ 
ลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
  10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบน้ี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และ
ส าหรับภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ยกเวน้นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤต
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 



 117 
  10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 10.5 ต้องขออนุมัติคณบดี 
โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจ าเป็นต้องลงทะเบียนเรียนโดยมี
จ านวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าตามข้อ 10.5 มิฉะน้ันจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
  10.7 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร  มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง  หรือจ ากัดจ านวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
  10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระท าภายใน  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  
  10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  ให้มีผลดังน้ี 
   10.9.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  
รายวิชาน้ันจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   10.9.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์ หรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรก  แต่
ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชาน้ันจะ
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W 
   10.9.3 เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.9.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการ
ลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
  10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกว่า หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือ
จ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าท่ีระบุไว้ในข้อ 10.5 จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณบดี มิฉะน้ันจะถือว่าการลงทะเบียนเรียน
ดังกล่าวเป็นโมฆะ 
 ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 
  11.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา     
การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนด ซ่ึงอาจกระท าโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะเจ้าของ
รายวิชาจะก าหนดในแต่ละรายวิชา ซ่ึงการสอบอาจมีได้หลายครั้ง  และการสอบไล่ หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชาน้ัน 
  11.2 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาท้ังหมดหรือ 
ได้ท างานในรายวิชาน้ันจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ
เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบน้ันเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้น้ันมิได้ 
  11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ 
   11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมายดังน้ี 

     ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
     A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
     B+ ดีมาก (Very  Good) 3.5 
     B ดี (Good)  3.0  
     C+ พอใช้ (Fairly Good)  2.5 
     C ปานกลาง (Fair)  2.0 
     D+ อ่อน (Poor)  1.5 
     D อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
     E ตก (Fail)  0.0 
   11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังน้ี 
     G (Distinction)   หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
     P (Pass)   หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
     F  (Fail)    หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก  
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     ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่มีจ านวนหน่วยกิต และรายวิชาท่ีมีจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนดให้มีการวัด
และประเมินผลเป็นสัญลักษณ์  G  P  F  เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา 
     S  (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ  ใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสม 
     U  (Unsatisfactory)  หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจใช้ส าหรับรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต
เป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.3.3 สัญลักษณ์อื่นๆ  มีความหมายดังน้ี 
     I (Incomplete) หมายความว่า  การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความ
เห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้ก่อน เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึง
เป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันยังไม่สมบูรณ์  หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจ าคณะ
ตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการให้มีการวัดและ
ประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียน
ในภาคฤดูร้อนด้วย  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือ
สัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันที 
     W (Withdrawn) หมายความว่า   ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการ
อนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน ตามความในข้อ  10.9.2  หรือข้อ  16.1.2  แห่งระเบียบน้ี หรือเมื่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ I อยู่  ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
    R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผลไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้
ส าหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1   สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา   
    การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชา
น้ัน และนักศึกษาท่ีได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหม่ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ
ประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E 
ทันที 
  11.4 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นท่ีหลักสูตรก าหนด หรือสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร 
  11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาท่ีมีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
  11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
   11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S หรือ U 
   11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษา ตามความใน
ข้อ 10.5 ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย  แต่จะไม่น ามา
นับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิตต่ าสุดท่ีนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
   11.6.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด  โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม  ท่ีได้สัญลักษณ์ S หรือ 
U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนอีกมิได้  เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือ
ประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชา และรายวิชาน้ันเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  11.7 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 
1.00  หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นหน่วย
กิตสะสมก็ได้ 
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  11.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง  ให้นับหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสมตาม
หลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
  11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี 
   11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึงๆ  คือ  ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินผลรายวิชาน้ัน 
   11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาค
การศึกษาน้ัน หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
   11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษามา ตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย  หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว  เฉพาะรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณี
ท่ีมีการเรียนรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนน D+, D หรือ E มากกว่าหน่ึงครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 
   11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค  และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ให้ค านวณเป็นค่าท่ีมีเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
  11.10 การทุจริตในการวัดผล 
   เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผู้ท่ีรับผิดชอบการวัดผลครั้งน้ัน 
หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะท่ีนักศึกษาผู้น้ันสังกัดอยู่  ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาน้ันทราบ  และให้คณะกรรมการด าเนินงานวินัยนักศึกษาท่ีนักศึกษาผู้น้ันสังกัด  พิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
ด าเนินการต่อไป โดยให้นักศึกษาท่ีทุจริตในการวัดผลดังกล่าว ได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาน้ัน พร้อมท้ัง
ภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหน่ึงประการใด  หรือหลาย
ประการได้อีกดังนี้ 
   11.10.1 ให้พักการศึกษาไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 
   11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน Eหรือสัญลักษณ์ F หรือ U ทุกรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน 
   11.10.3 ให้ออก 
   11.10.4 ไล่ออก 
  11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับการสอบท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี  ให้คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศ
เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ลาพัก
หรือถูกให้พัก  สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นักศึกษาปกติ  คือ  นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
  12.2  นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาท่ีได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ  นักศึกษาท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  2.00  โดยให้จ าแนก
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังน้ี 
   12.3.1 นักศึกษาท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ภาคการศึกษาท่ีสอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาค
การศึกษาถัดไป  จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
   12.3.2 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 
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   12.3.3 นักศึกษาท่ีอยู่ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ท่ีได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ใน
ภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
 ข้อ 13 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
  13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเกี่ยวข้อง ในการพิจารณาอนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   13.1.1 นักศึกษาท่ีขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  ท้ังนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   13.1.2 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า 
  13.2 นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอน หรือรับ
โอนบางรายวิชา  รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็น
หน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา
แรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
  13.3   การรับโอนรายวิชา ท่ีเป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ รายวิชาน้ันจะต้องมีระดับ
คะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ท่ีมีเน้ือหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตาม
ความในข้อ 14.6 
 ข้อ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
  14.1 ผู้ท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์
ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.2 นักศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษา
ต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
  14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท้ังภายในและต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
  14.4 รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว
เป็นหน่วยกิตสะสม และน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษา
รายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์  หรือระดับคะแนนเดิม  ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีคณะหรือภาควิชาก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมน้ันซ้ าอีกได้  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
  14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ดังน้ี 
   14.6.1 รายวิชาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริมาณ
เท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรใหม่ 
   14.6.2 รายวิชาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ต้องมีผลการศึกษาตามท่ีภาควิชาก าหนด โดยต้องได้
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   14.6.3 ให้มีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
  14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 
   14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน 
   14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างาน จะค านึงถึงความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์เป็นหลัก 
   14.7.3 วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา และเกณฑ์การตัดสิน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของภาควิชาท่ีนักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
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   14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า จึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาน้ัน แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 
    14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึกCS(credits from standardized test) 
    14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CE (credits from exam) 
    14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมท่ีจัดโดยหน่วยงานอื่น ให้บันทึก  
CT (credits from training) 
    14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP (credits from portfolio) 
   14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกิน
สามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 
 ข้อ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
  15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง 
  15.2 การรับโอนนักศึกษา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา  และ
อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   15.2.1 นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ภาคการศึกษาปกติ โดยไม่นับภาคการศึกษา
ท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
   15.2.2 มีรายวิชาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในข้อ 14.6  คิดเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรใหม่ได้ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต   และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาท่ีเทียบโอนไม่ต่ ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า 
  15.3การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของ 
ภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา พร้อมท้ังติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย 
 ข้อ 16 การลา 
  16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
   16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและแจ้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ  ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนักศึกษาได้
ขาดไปในช่วงเวลาน้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได ้
   16.1.2 ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อ
คณะภายในวันถัดไป หลังจากท่ีมีการสอบไล่รายวิชาน้ันเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอ
ผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W 
หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้ 
  16.2 การลาพักการศึกษา 
   16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักท้ังภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ัน จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
   16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของผู้ปกครอง ผ่าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา  การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
   16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
   16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้  เว้นแต่
กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหรือได้รับทุนต่างๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา 
   16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
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   16.2.6 นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ลาพัก ตาม
อัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  ยกเว้นภาคการศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
  16.3 ในการลาป่วยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากป่วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง 
  16.4 การให้พักการศึกษา ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น วินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการ
ประจ าคณะเห็นว่าโรคน้ันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้น้ัน
พักการศึกษาได ้
  16.5 การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขออนุมัติต่อ
อธิการบดี  ผู้ท่ีจะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
  17.1 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
   17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ท้ังน้ีนับรวมถึงรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและท่ีรับโอน และ
นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 
   17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00   หากเป็นนักศึกษา
ท่ีโอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 
   17.1.3 ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
    17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
    17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
    17.1.3.3 หลักสูตร 6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   17.1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหน่ึง 
   17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหน้ีสินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
   17.1.6 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  17.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี  
   17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
   17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
   17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์  F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
   17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาท่ีจะได้รับปริญญา 
   17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  17.3 นักศึกษาท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี 
   17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
   17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
   17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน  
   17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
   17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 
  17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินิยมใน
สาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
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  17.5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1  แต่ประสงค์จะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ อาจอนุมัติให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
 ข้อ 18 การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
  18.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ี 
เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้ 
  18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนักศึกษาขอเข้าศึกษา และอธิการบดี 
  18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา 
   18.3.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน 
โดยรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิต
สะสม แต่ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  เว้นแต่เมื่อผล
การศึกษารายวิชาท่ีสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ ากว่ามาตรฐาน    คณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาท่ีได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได ้และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
   18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา  ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ  โดยมี 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
    ข้อ 19     การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
  19.1 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญาพร้อมกันได้ 
  19.2 รายละเอียดต่างๆ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 20     การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  20.1 ตายหรือลาออก 
  20.2 ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ไม่นับภาค
การศึกษาท่ีลาพัก หรือถูกให้พัก 
  20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไม่นับ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให้พัก 
  20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาท่ีเริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาค
การศึกษาแรก 
  20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 
  20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 
  20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งท่ี 3 
  20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน   
ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาท่ีศึกษาอยู่  ส าหรับนักศึกษาท่ีรับโอนให้นับเวลาท่ีเคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้า
ด้วย 
  20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
  20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซ่ึงแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือ
เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 ข้อ 21 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใดๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือ
ก าหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้น
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ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือ
เป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    4 พ.ค. 2552 
 

เกษม   สุวรรณกุล 
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรชาวต่างประเทศ 

(ส ำเนำ) 
ค ำสั่งมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ท่ี    50612 /2554 
 เร่ือง   จำ้งลูกจำ้งชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศ ดว้ยเงินงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ  2555 

------------------------------------------------------- 
 
           อำศยัอ ำนำจตำมนยัมติคณะรัฐมนตรี ตำมหนงัสือส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ท่ี  สร 0203/ว 76 ลงวนัท่ี  18  สิงหำคม  2519 กำรอนุมติับญัชีอตัรำค่ำจำ้งชัว่ครำวของกรมบญัชีกลำง   
ตำมหนงัสือท่ี   กค  0407.3/2249   ลงวนัท่ี  23  มกรำคม  2546    และหนงัสือกระทรวงกำรคลงั 
ท่ี  กค 0415/ว 87  ลงวนัท่ี   24   ตุลำคม   2546  และโดยไดรั้บมอบอ ำนำจจำกอธิกำรบดี ตำมค ำสั่ง
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ท่ี 0923/2552  ลงวนัท่ี  1  มิถุนำยน  2552  จึงใหจ้ำ้ง Mr. Abdulai M. Kaba  
สัญชำติ  Liberian   อำย ุ42 ปี  วฒิุ  Ph.D.(Islamic and other Civilizations)  จำก   International Islamic 
University Malaysia  เป็นอำจำรยช์ำวต่ำงประเทศ  ต ำแหน่งเลขท่ี   037  อตัรำค่ำจำ้งเดือนละ  29,800 บำท  
ดว้ยเงินงบประมำณ   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2554   จนถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2555   เขำ้ปฏิบติังำนในวทิยำลยั
อิสลำมศึกษำ 
 

          ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2554   ถึงวนัท่ี  30   กนัยำยน  2555 
 

            สั่ง   ณ  วนัท่ี    30       กนัยำยน  พ.ศ.  2554 
 

(ลงช่ือ)        ยโูซะ      ตำเละ 
 

                  (นำยยโูซะ      ตำเละ) 
      ผูอ้  ำนวยกำรวทิยำลยัอิสลำมศึกษำ ปฏิบติัรำชกำรแทน 

         อธิกำรบดีมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 

         ส ำเนำถูกตอ้ง 
 
(นำงแวรอบิยะ  เจะ๊อะ) 
   บุคลำกรช ำนำญกำร                                  แวรอบิยะ/ร่ำง/พิมพ/์ทำน 
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(ส ำเนำ) 
ค ำสัง่มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ท่ี    50611 /2554 
เร่ือง   จำ้งลกูจำ้งชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศ ดว้ยเงินงบประมำณ (หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว)  

                                         ประจ ำปีงบประมำณ  2555 
------------------------------------------------------- 

 
           อำศยัอ ำนำจตำมนยัมติคณะรัฐมนตรี ตำมหนงัสือส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีท่ี  สร 0203/ว 76 
ลงวนัท่ี 18  สิงหำคม  2519  กำรอนุมติับญัชีอตัรำค่ำจำ้งชัว่ครำวของกรมบญัชีกลำง ตำมหนงัสือท่ี  กค 407.3/2249   
ลงวนัท่ี  23 มกรำคม 2546 และหนงัสือกระทรวงกำรคลงัท่ี กค 0415/ว 87 ลงวนัท่ี  24  ตุลำคม  2546  และโดยไดรั้บ 
มอบอ ำนำจจำกอธิกำรบดี ตำมค ำสัง่มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ท่ี 0923/2552  ลงวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2552   จึงใหจ้ำ้ง 
Mr.Bashir  Mahdi  Ali  Mohamed   อำย ุ 42  ปี  สญัชำติโซมำเลีย  วฒิุ  Ph.D. (Arabic Language)  จำก University  of  
Juba  ประเทศซูดำน  เป็นลกูจำ้งชัว่ครำวชำวต่ำงประเทศ  ต ำแหน่งผูเ้ช่ียวชำญชำวต่ำงประเทศ   ต ำแหน่งเลขท่ี  035   
จำ้งดว้ยเงินงบประมำณ (หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว) ประจ ำปีงบประมำณ  2555  รับค่ำจำ้งรำยเดือน เดือนละ  30,960   
บำท   
เขำ้ปฏิบติังำนในวิทยำลยัอิสลำมศึกษำ 
 

         ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2554   ถึงวนัท่ี   30  กนัยำยน  2555 
 
                                                           สัง่   ณ   วนัท่ี   30     กนัยำยน   พ.ศ.  2554 
 
                                                                         (ลงช่ือ)          ยโูซะ      ตำเละ 
 

                         (นำยยโูซะ      ตำเละ) 
                ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัอิสลำมศึกษำ ปฏิบติัรำชกำรแทน 
                                                                    อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

 
 

        ส ำเนำถกูตอ้ง 

       
(นำงแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ) 
   บุคลำกรช ำนำญกำร                                      แวรอบิยะ/ร่ำง/พิมพ/์ทำน 
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(ส ำเนำ) 
ค ำสัง่มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์   
          ท่ี        50613 /2554 

     เร่ือง   จำ้งผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ เป็นอำจำรยใ์นมหำวิทยำลยั  ดว้ยเงินงบประมำณ   
                             (หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว) ประจ ำปีงบประมำณ  2555  
 
      อำศยัอ ำนำจตำมควำมขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 7 แห่งระเบียบทบวงมหำวิทยำลยัวำ่ดว้ยกำรจำ้งผูมี้
ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษเป็นอำจำรยใ์นมหำวิทยำลยั  พ.ศ. 2542  ประกอบกบัหนงัสือท่ี ทม  0202/ว 11 ลงวนัท่ี  17  
กมุภำพนัธ์  2542  หนงัสือท่ี  ทม  0202/ว 18  ลงวนัท่ี 11 มิถุนำยน  2542    หนงัสือกระทรวง 
กำรคลงัท่ี กค  0415/ว 87  ลงวนัท่ี 24  ตุลำคม  2546  และค ำสัง่มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ ท่ี 0923/2552  ลงวนัท่ี  
1  มิถุนำยน  2552   จึงใหจ้ำ้ง  Mr. Darwish  Mustafa  Yacoub  Moawad   อำย ุ 54  ปี  วฒิุ  M.A.  
( Economics) จำก Aligarh Muslim University   ประเทศอินเดีย  เป็นลกูจำ้งชัว่ครำว ต ำแหน่งผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
พิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี  034  รับค่ำจำ้งรำยเดือน  เดือนละ  28,580  บำท  ดว้ยเงินงบประมำณ (หมวดค่ำจำ้งชัว่ครำว)  
เขำ้ปฏิบติังำนในภำควิชำอิสลำมศึกษำ  วิทยำลยัอิสลำมศึกษำ  และใหผู้มี้รำยนำมต่อไปน้ี  เป็นคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำน  คือ 
 
 1.  รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร   ประธำนกรรมกำร 
 2.  หวัหนำ้ภำควิชำอิสลำมศึกษำ   กรรมกำร 
 3.  หวัหนำ้แผนกวิชำอิสลำมศึกษำ   กรรมกำร 
 4.  นำงแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ    เลขำนุกำร 
 
                       ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลำคม  2554   ถึงวนัท่ี  30  กนัยำยน  2555 
 
                                                  สัง่  ณ  วนัท่ี    30     กนัยำยน   พ.ศ. 2554 
 

(ลงช่ือ)         ยโูซะ      ตำเละ 
 

(นำยยโูซะ     ตำเละ) 
ผูอ้  ำนวยกำรวิทยำลยัอิสลำมศึกษำ  ปฏิบติัรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

        ส ำเนำถกูตอ้ง 

        
(นำงแวรอบิยะ  เจ๊ะอะ)     
   บุคลำกรช ำนำญกำร                           แวรอบิยะ/ร่ำง/พิมพ/์ทำน 
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ภาคผนวก ญ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

(ส าเนา) 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ที่ 50513 /2555 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 

 

เพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลามเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ที่  1118/2552  ลงวันท่ี 17  มิถุนายน  
2552  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว  ดังต่อไปนี้  

 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชษฐ์  ม่าเหร็ม 
2. นายมูฮามัสสกรี  มันยูนุ 

คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
1.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา    รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต  กรรมการ 
5. นายอะห์มัด  ยี่สุ่นทรง     กรรมการ 
6. นายนูรุดดีน  สารีมิง     กรรมการ 
7. นางสุวรรณี  หลังปูเต๊ะ     กรรมการ  

   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันท่ี    17    กันยายน  พ.ศ.  2553 
 

(ลงช่ือ)         ยูโซะ  ตาเละ 
 (นายยูโซะ  ตาเละ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

        ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางฮุสนา  อุษมานี)        ฮุสนา/ร่าง/พิมพ์                          
นักวิชาการศึกษา 6        แวรอบิยะ/ทาน 
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(ส าเนา) 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ที่ 50284 /2555 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนอสิลามศึกษา (เพิ่มเติม) 
 

        
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ที่ 50513/2553  ลงวันที่ 17  กันยายน 2553  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (หลักสูตร 5 ปี) ไปแล้ว นั้น 
เพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (หลักสูตร 
5 ปี) ซึ่งได้เปลี่ยนช่ือเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (หลักสูตร 
5 ปี) มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา  อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 
1118/2552 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 จึงแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ (เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้ 

 
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการคุรสุภา  
   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี  7 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 
     

สั่ง  ณ  วันท่ี    25     พฤษภาคม  พ.ศ.  2555 
 

(ลงช่ือ)         ยูโซะ  ตาเละ 
 (นายยูโซะ  ตาเละ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 
        ส าเนาถูกต้อง 
 
   (นางฮุสนา    อุษมานี)        ฮุสนา/ร่าง/พิมพ์             
นักวิชาการศึกษาช านาญการ        แวรอบิยะ/ทาน 
         
 

 
 


