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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Teaching of Islamic Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
ชื่อย่อ : ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Teaching of Islamic Education)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Teaching of Islamic Education)
3. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4. ปรัชญาของหลักสูตร
เชี่ยวชาญในวิชาชีพครู รอบรู้วิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา ทรงปัญญาในการใช้
หลักธรรมอิสลามและบูรณาการศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในชีวิตและสังคม
5. ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพครูด้านการสอนอิสลามศึกษา การเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตร
และการสอน มีความสามารถระดับสูงในการประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการคาสอนทางศาสนา
อิสลามกับวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 อย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นทั ก ษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
จากผลการศึกษาความต้ องการจ าเป็ นในการพัฒ นาหลั กสู ตร ปี 2558 ของคณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา โดยการสอบถามและจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารและระดมความคิ ด
กลุ่ มเป้ าหมาย ได้แก่ ผู้ เรี ยนด้านอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้ส อน ผู้ บริห ารโรงเรียนและ
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เจ้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีความต้องการ
ให้ มีการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการสอนอิสลามศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกที่
สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีด้านอิสลามศึกษามาจากต่างประเทศ ยังขาดความรู้ท างด้านการสอน การพัฒนานวัตกรรม การ
วิจัย การวัดประเมินผลและการพัฒนาสื่อทางด้านอิสลามศึกษา และไม่สามารถขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครูได้ ส่งผลให้ไม่สามารถสอนในโรงเรียนต่างๆ ได้ แม้ว่ามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จะรับเข้าทางาน แต่จะรับเป็นการภายใน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สอนเรื่อง
การมีใบประกอบวิชาชีพ ทาให้ได้รับค่าตอบแทนจากการทางานน้อย ไม่พอต่อการครองชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาเห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ และมี ค วามเชื่ อ ว่ า การพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สอนด้านอิสลามศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
สามารถวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รวมทั้ งสามารถบูร ณาการศาสตร์ อิส ลามกั บศาสตร์ ส ากลเป็ น
สิ่งจาเป็น อันถือเป็นกลไกสาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และการพัฒนาการเรี ยนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ศูนย์การ
เรียนรู้อิสลามศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) ตลอดถึงการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง นอกจากนั้นการดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นพันธกิจตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่าการเป็นสถาบันอุด มศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
6.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการสอน
อิสลามศึกษา
6.2 สามารถเป็นผู้นาในการบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิชาชีพครูกับการสอนอิสลามศึกษา
ได้อย่างสร้างสรรค์
6.3 สามารถเป็นผู้นาในการทาวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา และวิชาชีพครูอิสลามศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
6.4 สามารถเป็นผู้นาในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพครูอิสลามศึกษา
ได้อย่างสร้างสรรค์
6.5 มีบุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักคาสอนอิสลาม มีจริยธรรม สานึก
และศรัทธาในความเป็นครู
6.6 สามารถใช้อัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺเป็นฐานในการให้คาแนะนาแนวทางการดาเนินการ
หรือแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม และปัญหาต่างๆ ในชีวิต การงานและสังคมเพื่อให้เกิดสันติ
สุขได้อย่างเหมาะสม
7. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาค
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8. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระหว่างปีการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ 2 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
10.1 แผน ก แบบ ก 1
10.1.1 สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอิสลาม
ศึก ษา การสอนอิ ส ลามศึก ษา หรื อ สาขาอื่น ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บอิ ส ลามศึก ษาจากสถาบัน การศึ กษาที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
10.1.2 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา โดยสานักงาน
บัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
10.2 แผน ก แบบ ก 2
10.2.1 สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา การสอนอิสลามศึกษา หรือปริญ ญาตรีทางอิสลามศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
10.2.2 สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตด้าน/สาขาอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 และมีพื้นฐาน
ทางอิสลามศึกษา ระดับชั้นซานาวีย์ และ
10.2.3 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสานักงาน
บัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
10.3 แผน ข
10.3.1 สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา การสอนอิสลามศึกษา หรือปริญญาตรีทางอิสลามศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ข้องกับอิสลาม
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
10.3.2 สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตด้าน/สาขาอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 และมีพื้นฐาน
ทางอิสลามศึกษา ระดับชั้นซานาวีย์ และ
10.3.3 มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา การสอนอิสลามศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
10.3.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสานักงาน
บัณฑิตศึกษาจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นว่า
สมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้
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11. จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
12. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 แผน คือ
12.1 แผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิตโดยต้องศึกษารายวิชาและกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต
แต่ต้องมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ยะลากาหนด
12.2 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และฝึก
ประสบการณ์ 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
12.3 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
และฝึกประสบการณ์ 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้ างหลั กสู ตรครุศ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอน
2.3 กลุ่มวิชาเอก
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รวมไม่น้อยกว่า
5. หมวดวิชาเสริม*
6. กิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพครู

แผน ก แบบ ก 1
2*
6*
36
36
-

สาขาวิช าการสอนอิส ลามศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
2
31
17
6
8
12
45
4 รายวิชา
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

แผน ข
2
31
17
6
8
6
6
45
3 รายวิชา
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
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13. รายวิชา
13.1 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 ดังนี้
เป็นแผนการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดย
ต้องศึกษารายวิชาและกิจ กรรมทางวิชาการเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่ว ยกิตแต่ต้องมี ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด
รหัสวิชา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา*
Research Methodology in Islamic Education
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา*
Instruction Strategies and Learning Management in
Islamic Education
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา*
Development of Curriculum and Instruction in Islamic
Education
3. กิจกรรมสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)

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

ไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

13.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
เป็นแผนที่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษา
รายวิชา กิจกรรมเสริมความเป็นครูตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
รหัสวิชา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Research Methodology in Islamic Education

1202102
1204207
1201105

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูอิสลามศึกษา
Enhancing of Teacher Competencies in Islamic Education
การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลามศึกษา
Seminar and Academic Publication in Islamic Education
ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
Philosophy of Education and Islamic Thoughts

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)
31 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
2 (1-2-3)
2 ( 1-2-3)
2 (1-2-3)
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รหัสวิชา
1202204
1204206
1203101

1203102
1200401

1200402
1200403
1201101
1202203
1202207

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
หน่วยกิต
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Development of Curriculum and Instruction in Islamic Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Measurement and Evaluation of Learning in Islamic
Education
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการเรียนการสอน 2 (1-2-3)
อิสลามศึกษา
Innovation and Application of Information Technology for
Instruction in Islamic Education
การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
Quality Assurance in Education
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสาหรับบัณฑิตศึกษา
2 (90)
Professional Teaching Practices during Classes for Graduate
Studies
2.2 กลุม่ วิชาปฏิบัติการสอน
6 หน่วยกิต
การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate Studies 1
การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate Studies 2
2.3 กลุ่มวิชาเอก
8 หน่วยกิต
การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
3 (2-2-5)
The Study of al-Quran and al-Sunnah
ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Instruction Strategies and Learning Management in Islamic
Education
การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
2(1-2-3)
Integration of Islamic and General Sciences
3. หมวดวิชาเลือก

- หน่วยกิต

1204106

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

1214101

5. หมวดวิชาเสริม
ภาษาไทยสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Thai for Graduate Studies

8 หน่วยกิต
2 (1-2-3)
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รหัสวิชา
1215101
1218101
1219101

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
English for Graduate Studies
ภาษามลายูสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Malay for Graduate Studies
ภาษาอาหรับสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Arabic for Graduate Studies

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

6. กิจกรรมเสริมความเป็นครู
11 ด้าน
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและความรู้ในกิจกรรม
เสริมความเป็นครู 11 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านความเป็นครู
6.2 ด้านภาษาและวัฒนธรรม
6.3 ด้านปรัชญาการศึกษา
6.4 ด้านจิตวิทยาสาหรับครู
6.5 ด้านหลักสูตร
6.6 ด้านการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
6.7 ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
6.8 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
6.9 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
6.10 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6.11 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
13.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ข ดังนี้
เป็นแผนที่ไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ ต้องมีการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชากิจกรรมเสริมความเป็นครูตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
รหัสวิชา
1204105

1202102
1204207

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Research Methodology in Islamic Education

หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุม่ วิชาชีพครู
การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูอิสลามศึกษา
Enhancing of Teacher Competencies in Islamic Education
การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลามศึกษา
Seminar and Academic Publication in Islamic Education

31 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
2 (1-2-3)
2( 1-2-3)
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รหัสวิชา
1201105
1202204
1204206
1203101

1203102
1200401

1200402
1200403
1201101
1202203
1202207

1202205
1202101

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
หน่วยกิต
ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
2 (1-2-3)
Philosophy of Education and Islamic Thoughts
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Development of Curriculum and Instruction in Islamic
Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Measurement and Evaluation of Learning in Islamic
Education
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการเรียนการสอน 2 (1-2-3)
อิสลามศึกษา
Innovation and Application of Information Technology for
Instruction in Islamic Education
การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
Quality Assurance in Education
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสาหรับบัณฑิตศึกษา
2 (90)
Professional Teaching Practices during Classes for Graduate
Studies
2.2 กลุม่ วิชาปฏิบัติการสอน
6 หน่วยกิต
การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate Studies 1
การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate Studies 2
2.3 กลุ่มวิชาเอก
8 หน่วยกิต
การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
3 (2-2-5)
The Study of al-Quran and al-Sunnah
ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Instruction Strategies and Learning Management in Islamic
Education
การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
2(1-2-3)
Integration of Islamic and General Sciences
3. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Supervision of Learning Management in Islamic Education
การบริหารและการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Administration and Management of Curriculum in Islamic
Education
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รหัสวิชา
1206101
1202103
1206104
1206105
1202206
1202107

1204107

1214101
1215101
1218101
1219101

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
การบริหารและการจัดการงานวิชาการ
Administration and Management in Academic Work
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
Islamization of Education
ประวัติการศึกษาอิสลาม
History of Islamic Education
การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
Pedagogy of Critical and Creative Thinking Skills in Islam
โลกทัศน์อิสลาม
Islamic Worldview

หน่วยกิต
2 (1-2-3)

4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

5. หมวดวิชาเสริม
ภาษาไทยสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Thai for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
English for Graduate Studies
ภาษามลายูสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Malay for Graduate Studies
ภาษาอาหรับสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Arabic for Graduate Studies

8 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)

6. กิจกรรมเสริมความเป็นครู
11 ด้าน
นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะและความรู้ในกิจกรรม
เสริมความเป็นครู 11 ด้าน ดังนี้
6.1 ด้านความเป็นครู
6.2 ด้านภาษาและวัฒนธรรม
6.3 ด้านปรัชญาการศึกษา
6.4 ด้านจิตวิทยาสาหรับครู
6.5 ด้านหลักสูตร
6.6 ด้านการจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
6.7 ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
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รหัสวิชา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชา/กิจกรรม
6.8 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
6.9 ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
6.10 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6.11 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

หน่วยกิต

14. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวด-กลุม่ วิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
1204105
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1202204
กลุ่มวิชาชีพครู
1202203
วิทยานิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา*
2 (1-2-3)
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลาม
3(2-2-5)
ศึกษา*
ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการ
3(2-2-5)
เรียนรู้อิสลามศึกษา*
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
รหัสวิชา/รายวิชา

1204104

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวด-กลุม่ วิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา/รายวิชา
1204104 วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวด-กลุม่ วิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา/รายวิชา
1204104 วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวด-กลุม่ วิชา
วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา/รายวิชา
1204104 วิทยานิพนธ์
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวด-กลุม่ วิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู

1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลาม
ศึกษา
1201101 การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
1202207 การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์
ทั่วไป
1202102 การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู
อิสลามศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวด-กลุม่ วิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1204206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลาม
กลุ่มวิชาชีพครู
ศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1201105 ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
กลุ่มวิชาชีพครู
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1203102 การประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการ
กลุ่มวิชาเอก
เรียนรู้อิสลามศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1200401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง
กลุ่มวิชาชีพครู
เรียนสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (90)
13 หน่วยกิต

ห น ้ า | 12

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเสริม
หมวดวิชาเสริม
หมวดวิชาเสริม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู

1214101
1215101
1218101
1204207

ภาษาไทยสาหรับบัณฑิตศึกษา1
ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
ภาษามลายูสาหรับบัณฑิตศึกษา*
การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลาม
ศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
วิทยานิพนธ์
1204104 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1200402 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (240)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอน
หมวดวิชาเสริม
1219101 ภาษาอาหรับสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2 (1-2-3)
รวม
11 หน่วยกิต
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1200403 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (240)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
สอน
วิทยานิพนธ์
1204104 วิทยานิพนธ์
6 หน่วยกิต
รวม
9 หน่วยกิต
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา แผน ข ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุม่ วิชาชีพครู

รหัสวิชา/รายวิชา
1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลาม
ศึกษา
1201101 การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
1202207 การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์
ทั่วไป
1202102 การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู
อิสลามศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาเอก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู

รหัสวิชา/รายวิชา
1204206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา
1201105 ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษา
1200401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง
เรียนสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (90)
11 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา/รายวิชา
หมวดวิชาเสริม
หมวดวิชาเสริม
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาชีพครู

1214101 ภาษาไทยสาหรับบัณฑิตศึกษา*
1215101 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
วิชาเลือก
1204207 การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลาม
ศึกษา
1203102 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 หน่วยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
การค้นคว้าอิสระ
1204104 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1200402 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (240)
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเสริม
1218101 ภาษามลายูสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2 (1-2-3)
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
รวม
8 หน่วยกิต
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต
(ท-ป-อ)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1200403 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (240)
กลุ่มวิชาชีพครู
หมวดวิชาเสริม
1219101 ภาษาอาหรับสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2 (1-2-3)
การค้นคว้าอิสระ
1204104 การค้นคว้าอิสระ
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
รวม
10 หน่วยกิต
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ปีที่

1

ภาคการศึกษาที่ หัวข้อกิจกรรมเสริมความเป็นครู
1. ความเป็นครู
1
2. ปรัชญาการศึกษา
3. จิตวิทยาสาหรับครู
4. หลักสูตร
2

1
2
2

1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
เรียนรู้
2. การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
1. ภาษาและวัฒนธรรม

ลักษณะกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการ
อบรมปฏิบัติการ
อบรมปฏิบัติการ
ให้บริการวิชาการอบรม
ปฏิบัติการและและศึกษาดูงาน
อบรมปฏิบัติการ
ให้บริการวิชาการอบรม
ปฏิบัติการและและศึกษาดูงาน
อบรมปฏิบัติการ
ศึกษาค้นคว้า จัดนิทรรศการ และ
อบรมปฏิบัติการ
อบรมปฏิบัติการ

2. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
1. การประกันคุณภาพการศึกษา อบรมปฏิบัติการ
2. คุณธรรม จริยธรรมและ
ศึกษาค้นคว้า
จรรยาบรรณ
จัดนิทรรศการ และอบรม
ปฏิบัติการ

แผนการพบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศและการจัดกิจกรรมสัมมนาทางการศึกษา
ปีที่

ภาคการศึกษาที่
1

2
2

รวมเวลา

เดือนที่
1
2
3
รวม
1
2
3
รวม

จานวนครั้ง: จานวนชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
3 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
1 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
3 ครั้ง : ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง/1 ปีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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15. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาตลอดหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัสวิชา

2 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

1204105 วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Research Methodology in Islamic Education
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจั ย ด้านอิส ลามศึกษา การออกแบบการวิจัย การเก็บข้อ มูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้และพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบั ติทาวิจั ย เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนและการพัฒ นาการเรียนการสอนด้าน
อิสลามศึกษา และจรรยาบรรณนักวิจัย
Analysis of the principles, thoughts, theories, models,
and methodologies of research methodology; research in
Islamic Education research design; data collection and data
analysis; research application and research development for
learning improvement, the practice of doing research to
develop learners and Islamic Education instruction; ethics of
researcher
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
รหัสวิชา

31 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

1202102 การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Enhancing of Teacher Competencies in Islamic
Education
การวิ เ คราะห์ ก ฎหมายการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน จิ ต วิ ท ยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและ
การให้คาปรึกษา ปรัชญาอิสลาม ความเป็นครู สภาพงานครู คุณลักษณะ
และมาตรฐานวิช าชีพ ครู สมรรถนะของครูอิส ลามศึกษา การปลู กฝั ง
วิญญาณความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน การฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ การบูรณาการ
ศาสตร์และการประยุกต์เพื่อพัฒนาการสอนและวิชาชีพครูอิสลามศึกษา
Analysis of educational legal, basic psychology,
developmental psychology, psychology of learning,
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

educational psychology, psychological guidance and
counseling; Islamic Philosophy; teacher work. professional
characteristics and standards of teachers. competencies of
Islamic Education teachers, the cultivating the spirit of
teachers, good Interaction between teachers and learners; to
promoting development of learners’ potential; practice of
knowledge management, and learning integration and
application for teaching development and Islamic Education
teaching profession
1204207 การสัมมนาและการเผยแพร่ทางอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Seminar and Academic Publication in Islamic
Education
การวิเคราะห์ความสาคัญ รูปแบบ หลักการ แนวคิด กระบวนการ
สัมมนาและเผยแพร่ทางวิชาการ การสารวจและกาหนดปัญหาสังคมและ
การสอนอิส ลามศึกษา การส ารวจงานวิจัยและการพิจารณาแนวทาง
พั ฒ นาการใหม่ ๆ ในการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา การจั ด การสั ม มนาทาง
การศึกษาและการสอนอิส ลามศึกษา การฝึ กทาโครงการสั มมนาและ
เผยแพร่ทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ บทความวิจัยเพื่อ
เผยแพร่ การประเมินผลการสัมมนา การเขียนรายงานการสัมมนาทาง
การศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา
Analysis of the importance, models, principles, thoughts
and process seminar and academic publication; survey and
defining problems and Islamic Education; survey of research
report and selection of new innovation for Islamic Education;
seminar organization of education and Islamic Education;
practice conducting seminars and academic publishing
projects; writing academic articles and research article for
publication; evaluation of Seminar projects; writing seminar
reports related to education and teaching in Islamic
Education
1201105 ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม
2 (1-2-3)
Philosophy of Education and Islamic Thoughts
การวิเคราะห์และอภิปรายปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดทางการศึกษา
ปรั ช ญาอิ ส ลาม ปั จ จั ย ทางศาสนา เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และ
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา มโนทัศ น์ของ
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องค์ความรู้ในอิสลาม แนวคิดอิสลามานุวัตร แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึ ก ษาอิ ส ลามที่ เ สริ ม สร้ า งการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การฝึ ก การจั ด การ
สื่อสาร และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาการศึกษา และปรัชญา
อิสลาม ในการพัฒนาสอนอิสลามศึกษา
Analysis and discussion of the philosophy theories,
thoughts in education. religions, economic, social and
cultural factors and the impact on educational management
and teaching in Islamic Education. The concepts of body of
knowledge in Islam. Concepts of Islamization; concepts and
strategies which strengthen sustainable development in
Islamic Educational management; the practice to manage,
communicate and apply the educational thoughts, theories,
philosophies and Islamic philosophy to develop teaching in
Islamic Education
1202204 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Development of Curriculum and Instruction in
Islamic Education
การวิเคราะห์และอภิปรายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรและการ
สอน รูปแบบ กระบวนการ การพัฒนา การตรวจสอบคุณภาพ การใช้
และการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตร
และการสอนอิสลามศึกษา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อนาผลไป
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา การฝึกเขียนรายงานผลการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
Analysis and discussion of the principles, concepts and
curriculum and instruction theories, Models, processes,
development, quality inspection, application and evaluation
of curriculum and instruction; research and development of
curriculum and instruction in Islamic education; practice of
curriculum analysis and take the results to do research and
develop Islamic Education curriculum and Instruction;
practice writing research result; curriculum and teaching
development related to Islamic Education as research-based
learning
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1204206 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Measurement and Evaluation of Learning in
Islamic Education
การวิเคราะห์หลักการ แนวคิด รูปแบบ จุดประสงค์ วิธีการการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์
หลั กสู ตรเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและวิเคราะห์
ข้อสอบ การน าผลการประเมินไปใช้ในการพั ฒ นาผู้ เรียนฝึ กปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลตามพฤติกรรม
การเรียนรู้อิสลามศึกษา ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดประเมินผลและการ
เขียนรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Analysis of the principles, thoughts, models, objectives;
measurement method and learning evaluation, learning
measurement and evaluation tools; curriculum analysis for
learning measurement and evaluation; test construction and
item analysis; applying evaluation results to develop learners;
practice designing constructing and determining the quality of
measurement and evaluation tools according to the learning
behaviors; analysis of data and writing the evaluation of
learning results in Islamic education
1203101 นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
2 (1-2-3)
สอนอิสลามศึกษา
Innovation and Application of Information
Technology for Instruction in Islamic Education
การวิเคราะห์ ห ลั กการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ การ
ประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
และการสื่อสาร บทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปัญหาแนวโน้ม
การใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการ
สื่อสาร ฝึกปฏิบัติ พัฒนา ประเมินและประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสื่อสารองค์ความรู้อิสลามศึกษา
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
Analysis of principles, thoughts, models, applying and
evaluation of the innovation and information technology for
instruction and communication; the roles of computer and
information technology for learning development; the
management of Information technology system on learning
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development. problems and trends in using the innovation
and information technology for learning and communication.
practice, development, evaluation, and application of
innovative media, and information for learning development
and the knowledge in Islamic Education using research-based
learning
1203102 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3)
Quality Assurance in Education
การวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษา การพัฒ นา
คุณภาพขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมมุ่งคุณภาพ การตรวจสอบ การ
ควบคุมและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินตนเอง
การเชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ประเมิน ตนเอง และการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามหลั กการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
Analysis of principles, thoughts, and methods of
educational quality management; quality assurance in
education; management of educational quality system;
components and indicators of school quality; development of
organization quality; establishment of culture quality focused
educational quality, Inspection, control and assessment in
school quality; self- assessment; connection of educational
quality assurance to quality development; information for
educational quality assurance; practice self-assessment and
writing self-assessment report according to the principles of
educational quality assurance
1200401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสาหรับ
2 (90)
บัณฑิตศึกษา
Professional Teaching Practices during Classes for
Graduate Studies
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการความรู้ และประยุกต์ใช้
การจัดทาแผนการเรียนรู้สาหรับการสอนอิสลามศึกษาที่ส่งเสริ มการสร้าง
ความรู้ การออกแบบเครื่องมือ เกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
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จุดประสงค์การเรียนรู้ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียน และการพัฒนา
ความเป็นครูมืออาชีพ วางแผนการศึกษาผู้เรียน การจัดกิจกรรมเสริมการ
เรี ยนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการวัดและประเมินผล การฝึกทาโครงการ
ทางวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนภายใต้การกากับ
ดู แ ลของอาจารย์ นิ เ ทศ การสั ม มนาระหว่ า งฝึ ก และหลั ง การฝึ ก
ประสบการณ์
Observation of learning management; integration and
application of Knowledge; doing lesson plans for teaching in
Islamic Education which focus on self knowledge creating.
learning evaluation tools. Rubric scoring design; research to
solve students’ problems. development of professional
teachers; creating study plans of learners; learning
supplementary activity management, teaching experiment in
simulation and real situations according to lesson plan and
evaluation plans. practice doing academic projects; practicing
in the professional teacher during classes under directing and
coaching of supervisors; seminars during practices and after
professional practices
1200402 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 1
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate
Studies 1
การปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึ กษา การบูรณาการความรู้ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ก ารสอนสาขาวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา โดยการจั ด ท า
แผนการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่าง
หลากหลาย การเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การ
ปฏิบัติการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัย
และพัฒ นาเพื่อแก้ปั ญหาการเรียนการสอนและผู้ เรียน การร่วมอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาความเป็นครูอิสลามศึกษามืออาชีพ
Teaching Professional practices in educational institutions;
integrating knowledge into teaching practice in Islamic
Education at schools by doing various lesson plans; learning
management practice student-centered; selection of media,
innovations, learning management techniques and methods of
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measurement and evaluation in accordance with the learning
objectives; practice recording and reporting the results of the
learning management; practice to do classroom action
research to solve problems of instruction and students;
training and seminars to develop professional Islamic
Education teachers
1200403 การปฏิบัติวิชาชีพครูสาหรับบัณฑิตศึกษา 2
3 (240)
Professional Teaching Practices for Graduate
Studies 2
การปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา การบูรณาการความรู้ไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ก ารสอนสาขาวิ ช าอิ ส ลามศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา โดยการจั ด ท า
แผนการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่าง
หลากหลาย การเลือกใช้สื่อ นวัตกรรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การ
ปฏิบัติการบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนและผู้เรียน และการร่วมอบรม/
สัมมนาพัฒนาความเป็นครูอิสลามศึกษามืออาชีพ
Teaching Professional practices in educational institutions;
integrating knowledge into teaching practice in Islamic
Education at schools by doing various lesson plans; learning
management practice student-centered; selection of media,
innovations, learning management techniques and methods of
measurement and evaluation in accordance with the learning
objectives; practice recording and reporting the results of the
learning management; practice to do classroom action
research to solve problems of instruction and students;
training and seminars to develop professional Islamic
Education teachers
1201101 การศึกษาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ
3 (2-2-5)
Study of al-Quran and al-Sunnah
การวิเคราะห์และสืบเสาะอัล กุรอานและอัล สุนนะฮฺ วิธีวิทยาการ
ศึกษาและการอรรถาธิบายอัลกุรอานและสนุนะฮฺ ประเด็นการศึกษาและ
พัฒนาการทางวิชาการใน อัลกุรอานและสุน นะฮฺ การสืบค้น ท่องจา
ประยุกต์คาสอน ความหมายของซูเราะห์ อัลหะดีษที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิต การอยู่ร่วมกัน การสร้างสังคมสันติสุขและการจัดการเรียนรู้ การ ฝึก
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ปฏิบัติ ปรับปรุงตนเองด้านบุคลิกภาพ ด้านความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ให้
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีตามคาสอนในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ฝึกปฏิบัติ
ในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า อัลกุรอานและสุนนะฮฺ และรายงาน
การปรับปรุง พัฒนาตนเองตามหลักคาสอนในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
Analysis and investigation of al-Quran and al-Sunnah;
methodology of study and explain of al-Quran and al-Sunnah
in educational and academic development themes.
Investigating, memorizing and application of the doctrinal
principles, meaning of Surah and al-Hadith related to the
lifestyle, cohabitation, establishing the peace society; learning
Management; practice personality improvement, faith to Allah
as the good model according to al-Quran and al-Sunnah;
report writing of al-Quran and al-Sunnah studies; report writing
of self-improvement and self-development according to alQuran and al-Sunnah
1202203 ยุทธศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
3 (2-2-5)
Instruction Strategies and Learning Management in
Islamic Education
การใช้การวิจัยเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด แนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรีย นรู้และการจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้อิสลามศึกษา ระบบการเรียนการสอน รูปแบบ
การเรียนรู้ร่วมสมัย มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนายุทธศาสตร์การสอน
และการเรียนรู้อิสลามที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
การจั ด การเรี ย นรู้ อิ ส ลามศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งมี ร ะบบ การคิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจั ด การชั้ น เรี ย น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นเรี ย นรู้ อิ ส ลามศึ ก ษาใน
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามแผน การสร้างบรรยากาศ การจัดชั้นเรียน
การประเมิน ผลการเรีย นรู้ การวิเคราะห์และรายงานผลการพัฒนาการ
เรียนรู้
Application research-based learning to study and analyze
of the principles, thoughts, and guidelines of lesson plan
development; learning management and learning environment
arrangement for Islamic education. Instructional system;
contemporary learning models; learning standards;
development of instructional strategies to enhance students
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competencies, systematic thinking, critical thinking, creative
thinking, and problem solution thinking according to Islamic
education curriculum; integrated learning management;
classroom management; development of Islamic education
learning centers in schools; practice of learning designs,
development and application of lesson plans; classroom
atmosphere creation; classroom arrangement, learning
evaluation; data analysis and report writing for learning
development
1202207

การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
2 (1-2-3)
Integration of Islamic and General Sciences
การวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการบูรณาการ ความ
เข้าใจและศาสตร์ทางการสอนของปราชญ์มุสลิ ม ปราชญ์ตะวันตก และ
ปราชญ์ต ะวั น ออก การบู รณาการศาสตร์ อิ ส ลามกับ ศาสตร์ อื่น การฝึ ก
ปฏิบัติการการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการในหลักสูตรอิ สลามศึกษา การประเมินผลกิจกรรมบูรณา
การ การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนาเสนอแนวคิดการบูรณาการ การ
จัดสัมมนาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
Analysis of the concepts, models, methods, techniques
of integration, perceptions and pedagogies of Muslim, Western
and Eastern scholars, integrating Islamic sciences and other
sciences; practice of Integrating Islamic sciences and general
sciences, integrated learning management in Islamic Education
curriculum; evaluation of integrated activities; article writing to
present integrated idea; seminars on the integration of Islamic
sciences and general sciences
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3. หมวดวิชาเลือก
รหัสวิชา

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

1202205

การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
Supervision of Learning Management in Islamic
Education
การวิ เ คราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ รู ป แบบ เทคนิ ค
กระบวนการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน และการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา การพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาด้วย
การนิเทศ การฝึกปฏิบัติการวางแผน นิเทศและรายงานผลการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Analysis of the thoughts, theories, principles, models,
techniques and processes of educational supervision;
supervision in schools and Islamic learning management.;
develop the quality of Islamic teacher by supervision;
practice to plan, supervise and writing report of supervision in
Islamic learning management

1202101

การบริหารและการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
2(1-2-3)
Administration and Management of Curriculum in
Islamic Education
การวิเคราะห์ และอภิปราย เกี่ยวกับปรั ชญา แนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา การนาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในการพัฒนา การบริหารการศึกษาและ
การบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
Analysis and discuss of philosophy, thoughts, theories,
principles of development and management the Islamic
Education curriculum. The curriculum application for
practicing the development, educational administration and
administration management the Islamic Education curriculum

1206101

การบริหารและการจัดการงานวิชาการ
2(1-2-3)
Administration and Management in Academic
Work
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี หลั กการและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการ
งานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้น
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

เรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการ การ
จัดทาโครงงานทางวิช าการ การจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
จัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและจัดการงานวิชาการ จรรยา
บรรณของผู้บริหารและการจัดการงานวิชาการ การฝึกบริหารจัดการงาน
วิชาการ การจัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการทางวิชาการ การรายงาน
ผลการดาเนินงานโครงงานทางวิชาการ
Analysis and discuss on philosophy related to concept
and theory of academic administration and management.
Roles and functions of the academic work manager;
development of academic work in an academic institutions;
classroom management; being a Learning person and an
academic leader. Doing academic projects; information
systems management; problems and obstacles in
administration and management in academic work; ethics of
administrators
1202103

ศาสนาเปรียบเทียบ
2(1-2-3)
Comparative Religions
การวิเคราะห์และอภิปรายเปรียบเทียบเกี่ยวกับปรัชญา ความเชื่อ
แนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพของบุคคลที่นับถือศาสนา
ต่างๆ เน้น การเปรีย บเทียบการจัดการศึกษาอิส ลามศึกษากับการจัด
การศึกษาของศาสนาอื่น การศึกษาและฝึกปฏิบัติการวิจัยด้านศาสนา
เปรียบเทียบ
Analysis and comparative discussion of philosophy,
believes, moral concepts, ethics and personality of believers
and followers of religions in the world; study and practice of
research aspects of comparative religions

1206104

อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
2(1-2-3)
Islamization of Education
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของอิสลา
มานุวัตร ด้านพื้นฐานการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการ
วิจัย ปรัชญาและการประยุกต์ใช้ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามา
นุวัตรทางการศึกษาของนักวิชาการมุสลิม ฝึกปฏิบัติในการเขียนบทความ
เพื่ อ แสดงทั ศ นะ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อิ ส ลามในมิ ติ อิ ส ลามานุ วั ต รทาง
การศึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

Analysis and discussion of the needs of Islamization on
the basis of education, curriculum, learning management,
research methodology, philosophy and application;
comparison of the educational Islamization processes of
Muslim scholars; practice writing article to express idea and
points of view about Islamization
1206105

1202206

ประวัติการศึกษาอิสลาม
2(1-2-3)
History of Islamic Education
การวิ เ คราะห์ อภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ก ารศึ ก ษาของมุ ส ลิ ม
ระบบการศึกษาอิสลาม และสถานะ บทบาท หน้าที่ของครูมุสลิมตั้งแต่
สมั ย ของท่ า นศาสดามู ฮั ม มั ด สมั ย คู ล าฟาอุ ล รอซี ดี น สมั ย อุ มั ย ยะห์
ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ก ารศึ ก ษาอิ ส ลามและเขี ย น
รายงานการศึกษาค้นคว้า
Analysis and discussion on history of educational Muslims,
system, roles, status and function of Muslim teachers in the
period of the Prophet Muhammad (SAW) and the four caliphs.
Research and writing academic article; understanding history of
Islamic education and capable to report
การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
2(1-2-3)
Pedagogy of Critical and Creative Thinking Skills in
Islam
การวิ เ คราะห์ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี แ ละรู ปแบบการจั ดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และ
การคิดแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้ เทคนิคและวิทยาการจัดการ
เรียนรู้สาหรับการสอนคิดวิเคราะห์ในอิสลามศึกษา การฝึกปฏิบัติในการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการจั ดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีระบบ
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
Analysis of principles, concepts and theories of
learning management which promotes thinking systems,
analytical thinking, creative thinking and problem- solving
thinking; learning integration; learning management;
techniques and sciences of learning management with
analytical thinking in Islamic Education; research practice and
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รหัสวิชา

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

development of learning management patterns which
promote systematic thinking; analytical thinking, creative
thinking and problem solving thinking according to learning
groups
1202107

โลกทัศน์อิสลาม
2(1-2-3)
Islamic Worldview
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของนักวิ ชาการอิสลาม
ศึ ก ษาในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของประเทศไทยและของโลก ในมิ ติ ท าง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กฎหมายอิสลาม สหกรณ์ อิสลามและ
ธนาคารอิส ลาม แนวคิดอิส ลามานุวัต รและการนาไปสู่ การปฏิบัติฝึ ก
ปฏิบัติในการเขียนบทความเพื่อแสดงทัศนะ แนวคิดอิสลามในมิติต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์
Analysis concepts in nationwide and worldwide of
Islamic scholars in the aspects of economy, society,
education, Islamic laws, cooperatives, Islamic banking system
and Islamization; writing an academic article to express
Islamic ideology in various aspects creatively and correctly

4. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
1204106

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การบู ร ณาการความรู้ ไ ปสู่ ก ารท าวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างด้ า น
หลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา ในหัวเรื่องที่มีความสนใจ มีความรู้ดี
เป็นพิเศษ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การแนะนา
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปฏิบัติการทาวิทยานิพนธ์ด้าน
การสอนอิสลามศึกษาอย่างมีจรรยาบรรณในการวิจัยและวิชาชีพ
Knowledge Integration for research and thesis doing in
curriculum and instruction of Islamic education with an
emphasis on interesting and understandable topics in
accordance with social needs; conducting research in
consideration of researcher and professional ethics under the
supervision of thesis advisory committee
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รหัสวิชา
1204107

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การบู รณาการความรู้ไปสู่การศึกษาค้นคว้า และนาเสนอผลงาน
ทางด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความ
สนใจและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ การปฏิบัติการทาโครงการการค้นคว้า
อิส ระด้ า นการสอนอิ ส ลามศึ ก ษาอย่ า งมี จ รรยาบรรณในการวิ จั ย และ
วิชาชีพ
Knowledge Integration for research doing and
presentation related to curriculum and instruction of Islamic
Education; selection of interesting topics according to the
social needs under the supervision of independent study
advisors; conducting an independent study project by
following ethics and profession

5. หมวดวิชาเสริม
รหัส
1214101

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

2(1-2-3)
ภาษาไทยสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Thai for Graduate Studies
การศึกษาคาศัพท์ บทสนทนา ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็น
ครู การฝึ ก ฝนทั กษะการฟั งพูด อ่ าน เขี ยนและใช้ภ าษาไทย เพื่อ การ
สื่ อสารที่ถูกต้อ ง เหมาะสมกับวัฒ นธรรม และการเขีย นบทความทาง
วิชาการ และบทความวิจัย นาเสนอเนื้อหา จับประเด็นสาคัญ ฝึกทักษะ
การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การ
เขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ การฝึกใช้ภาษาไทยให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการใช้เชิงวิชาการ
Study of Thai vocabulary, conversations and culture to
be a professional teacher; practice listening, communications
skills in speaking and reading in according with Thai culture
effective; writing and research papers, presentation contents
and main points, abstract, research proposals, results,
reports and academic writing, practice using Thai language in
accordance with culture and academic uses
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รหัส

ชื่อรายวิชาและคาอธิบายรายวิชา

จานวนหน่วยกิต

1215101

ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
English for Graduate Studies
การศึกษาคาศัพท์ บทสนทนา ภาษาอังกฤษและวัฒ นธรรมทาง
ภาษา ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม การเขียนบทความทางวิชาการ
และบทความวิจัย นาเสนอทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การเขียน
บทคั ด ย่ อ วิ จั ย การเขี ย นโครงการวิ จั ย การเขี ย นรายงาน การฝึ ก ใช้
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการใช้เชิงวิชาการ
Study of English vocabulary, conversation, and culture;
practice of listening, speaking, reading and writing skills; good
communication through English accordance with cultures;
academic articles and papers; research presentation;
recapitulation of main points; writing abstracts proposals and
report, practice using English language with cultures and
academic uses

1218101

ภาษามลายูสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
Malay for Graduate Studies
การศึ ก ษาค าศั พ ท์ บทสนทนา ภาษามลายู แ ละวั ฒ นธรรมของ
ประเทศผู้ใช้ภาษามลายู ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษา
มลายู เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และการเขียน
บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นาเสนอเนื้อหา และจับประเด็น
สาคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ
เขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ การ
ฝึกใช้ภาษามลายูให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการใช้เชิงวิชาการ
Study of Malay vocabulary, conversation, and cultures of
Malay-speaking countries; practice listening, speaking, reading
and writing skills for effective communication, in
consideration of cultures; writing academic articles and
research papers; research presentation; recapitulation of main
points; practice writing abstracts, research proposals,
summaries, reports and academic articles; practice using the
Malay language in accordance with cultures and academic
uses
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จานวนหน่วยกิต

ภาษาอาหรับสาหรับบัณฑิตศึกษา*
2(1-2-3)
Arabic for Graduate Studies
การศึกษาคาศัพท์ บทสนทนา ภาษาอาหรับและวัฒ นธรรมของ
ประเทศผู้ใช้ภาษาอาหรับ ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษา
อาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และการเขียน
บทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นาเสนอเนื้อหา และจับประเด็น
สาคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การ
เขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ การ
ฝึกใช้ภาษาอาหรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการใช้เชิงวิชาการ
Study of Arabic vocabulary, conversation, and cultures
of professional teacher; the practice of listening, speaking,
reading and writing Arabic in effective communication in
accordance with cultures and writing academic articles and
research papers, research presentation, summary of the main
points, practice writing abstract, research proposal, research
results, report and academic work pieces; practice using the
Arabic language in association with cultures and academic
uses

