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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

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
รอบรู้หลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา สามารถบูรณาการกับศาสตร์สากล ภูมิปัญญาไทย
และปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เสริ ม สร้ า งสั ง คมสั น ติ สุ ข มี คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
5. ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา มี ค วามมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
มหาบัณฑิตสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการสอนอิสลาม
ศึกษา การเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา มีความสามารถระดับสูงในการ
ประยุ กต์ใช้และเชื่อมโยงหลั กการคาสอนทางศาสนาอิส ลามกับศาสตร์ส ากล ภูมิปัญญาไทยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิ ชาการและวิชาชีพครู และมี
คุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
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และเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพื้นที่มีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ ทั้งด้านวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและความรู้ทางด้านศาสนาอิสลาม
ควบคู่กัน ความต้องการดังกล่าวส่งผลให้เกิดโรงเรียนประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ
สถานศึกษาอื่นๆที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาอีกเป็นจานวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้
อิสลามศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ
เพราะโรงเรี ย นประเภทนี้ จั ด การศึ กษาตามหลั ก สู ต รวิช าสามั ญและหลั ก สู ต รวิ ช าอิ ส ลามศึก ษาที่
สนองตอบตามความต้องการของประชาชน
จากผลการวิ จั ย ตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี พ.ศ.2549 พบว่า ความต้องการผู้สอนในสถานศึกษา ด้านอิสลามศึกษา
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐโดยทั่วไป ซึ่งจัดการศึกษา
หลักสูตรเฉพาะวิชาสามัญเพียงอย่างเดียว โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่
มีความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของผู้สอนด้านความรู้ ทักษะในวิชาชีพครู โดยเฉพาะด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสามารถในการบูรณาการความรู้ ด้านศาสนา
กับศาสตร์อื่นๆ ที่จาเป็นในการดารงชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
ระบบการศึกษาไทย เป็นอย่างมาก เพราะผู้สอนส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาด้านศาสนาอิสลามโดยตรง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ขาดความรู้ และทักษะด้านดังกล่าว
มหาวิทยาลั ยราชภัฏยะลาเห็ นความสาคัญในเรื่องนี้ และมีความเชื่อว่าการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น เป็นกลไก
สาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งการพัฒนาการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรีย นรู้อิสลามศึกษาประจา
มัสยิด(ตาดีกา) ตลอดถึงการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับ
คุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั่นเอง ถือว่าเป็นการดาเนินการตรงตามพันธกิจและ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ใ ห้ มี คุณภาพชีวิต ที่สู งขึ้น โดยใช้ก ระบวนการทาง
การศึ กษา กระบวนการพั ฒ นาองค์ ความรู้ บนพื้น ฐานการบู ร ณาการศาสตร์ส ากลและภูมิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น” หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับวิชาชีพผู้สอน
อิสลามศึกษาช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ขององค์กรวิชาชีพคุรุสภา
สามารถนาความรู้ทักษะไปใช้ในการสอนอิสลามศึกษาและช่วยยกระดับการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษาให้สูงขึ้น
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
6.1 เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลั กการ ทฤษฎีทางหลั กสู ตรและการสอน
อิสลามศึกษาและการสอนทั่วไป สามารถบูรณาการกับศาสตร์สากล ภูมิปัญญาไทย และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552
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6.2 เพื่อให้ มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคนิคการวิจัย ทางการศึกษาสร้างผลงานวิจัยและ
พัฒนาในระดับแนวหน้าทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการในวิชาชีพ ทาโครงการค้นคว้า
วิชาชีพและการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการสอนอิสลามศึกษา
6.3 เพื่อให้มีความสามารถสังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติการทางวิชาชีพ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้
6.4 เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีตามหลักการอิสลาม มีจิตสานึก ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มี
จริยธรรม สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม และปัญหา
ต่างๆ ได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
7. ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบทวิภาค และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้เป็นไปตามตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา
9. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
10.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องเป็น ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านอิสลามศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามศึกษาแต่ต้อง มีความรู้ทางด้าน
อิสลามศึกษา ไม่ต่ากว่าระดับ 10 (ระดับซานาวีย์) สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีต่างประเทศ
จะต้องผ่านการเรียนไม่ต่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยด้วย
10.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11. จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
12. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ
12.1 แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่า
เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต
12.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิ ชาอีกไม่น้อยกว่า 37
หน่วยกิต
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ตารางที่ 1 แสดงโครงสร้ างหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.
2.

3.
4.
5.

หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
รวมไม่น้อยกว่า
วิชาเสริม

สาขาวิช าการสอนอิส ลามศึกษา

แผน ก แบบ ก 2
9
22
16
6
12
43 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

แผน ข
9
28
16
12
6
43 หน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

13. รายวิชา
13.1 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ จานวน 9 หน่วยกิต
1204103
1204204
1202101
1202202

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Research Methodology in Islamic Education
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Applied Statistics for Research in Islamic Education
สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
Essential of Islamic Education
การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
รวม

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 22 หน่วยกิต
13.1.2.1 วิชาบังคับ
1202103
1202104
1202105

16 หน่วยกิต

การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
Study of Al-Quran and Sunnah
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
Philosophy and Educational Thought in Islam
ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Teaching and Learning Strategies in Islamic Education

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

หน้า |5

1202106
1204105
12022115
12021113

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในอิสลามศึกษา
Development of Curriculum and Instruction in Islamic
Education
การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
Measurement and Evaluation in Teaching of Islamic
Education
การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Supervision on Learning Management for Islamic
Education
สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
Seminar in Islamic Education
รวม
13.1.2.2 วิชาเลือก

1202107
1206117
1206118
1202108
2202109
1203102
1202110
1202111
1202112

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

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
Development and Administration of Curriculum in Islamic
Education
การบริหารจัดการงานวิชาการ
Administration and Management in Academic Works
การประกันคุณภาพทางอิสลามศึกษา
Quality Assurance in Islamic Education
โลกทัศน์อิสลาม
Islamic Worldviews
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
Using of Information Technology for Instruction
อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
Islamization of Education
ประวัติการศึกษาอิสลาม
History of Islamic Education
การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
Teaching of Critical and Creative Thinking Skills in Islam
รวม ให้เลือกเรียน

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 หน่วยกิต
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13.1.3 วิทยานิพนธ์
1204106

จานวน 12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
Thesis

12 (0-12-24)
รวม

12 หน่วยกิต

13.1.4 วิชาเสริม
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการ
หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากาหนด โดยจะต้องเรียนและผ่านการประเมิน
รายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1202116
1202117
1202118
1202119

ภาษาไทยวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic Thai for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies
ภาษามลายูวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic Malay for Graduate Studies
การใช้คอมพิวเตอร์
Using in Computer Surfing

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

13.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร แต่ละหมวดวิชา แผน ข ดังนี้
13.2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ จานวน 9 หน่วยกิต
1204103
1204204
1202101
12022202

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Research Methodology in Islamic Education
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Applied Statistics for Research in Islamic Education
สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
Essential of Islamic Education
การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
รวม

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
9 หน่วยกิต
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13.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
13.2.2.1 วิชาบังคับ
1202103
1202104
1202105
1202106
1204105
1202215
1202113

1206117
1206118
1202108
1202109

16 หน่วยกิต

การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
Study of Al-Quran and Sunnah
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
Philosophy and Educational Thought in Islam
ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Teaching and Learning Strategies in Islamic Education
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในอิสลามศึกษา
Development of Curriculum and Instruction in Islamic
Education
การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
Measurement and Evaluation in Teaching of Islamic
Education
การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Supervision on Learning Management for Islamic
Education
สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
Seminar in Islamic Education
รวม
13.2.2.

1202107

ไม่น้อยกว่า

วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

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

12 หน่วยกิต

การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
Development and Administration of Curriculum in
Islamic Education
การบริหารจัดการงานวิชาการ
Administration and Management in Academic Work
การประกันคุณภาพทางอิสลามศึกษา
Quality Assurance in Islamic Education
โลกทัศน์อิสลาม
Islamic Worldviews
ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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1203102

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน*
Using of Information Technology for Instruction
1202110 อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
Islamization of Education
1202111 ประวัติการศึกษาอิสลาม
History of Islamic Education
1202112 การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
Teaching of Critical and Creative Thinking Skills in
Islam
* บังคับให้ทุกคนเลือกเรียน
13.2.3 การค้นคว้าอิสระ
1204107

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

จานวน 6 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
รวม

6 (0-6-12)
6 หน่วยกิต

13.2.4 วิชาเสริม
นักศึกษาแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ภาษามลายูและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการหลักสูตร และ
บัณฑิต ศึกษา มหาวิทยาลั ย ราชภัฏยะลากาหนด โดยจะต้องเรียนและผ่ านการประเมินรายวิช า
ต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1202116
1202117
1202118
1202119

ภาษาไทยวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic Thai for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic English for Graduate Studies
ภาษามลายูวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
Academic Malay for Graduate Studies
การใช้คอมพิวเตอร์
Using in Computer Surfing

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
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14. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ(บังคับ)

วิชาเสริม

รหัสวิชา/รายวิชา
1204103
1202106
1202103
1202113

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮุ
สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
วิชาเลือก*
1202116 ภาษาไทยวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา

รวม
*บังคับให้ทุกคนเลือกเรียนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
**ไม่นับหน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์
วิชาเสริม
**ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา/รายวิชา
1204105
1202105
1202104
1204106
1202117

การวัดและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลาม
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
วิทยานิพนธ์ 1
ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
4 หน่วยกิต
2 (1-2-3)**
11 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิทยานิพนธ์
วิชาเสริม

รหัสวิชา/รายวิชา
1202101
1204204
1202215
1204106
1202118
1202119

สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา
การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
วิทยานิพนธ์ 2
ภาษามลายูวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
4 หน่วยกิต
2 (1-2-3)**
2 (1-2-3)**
10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาสัมพันธ์
วิชาเลือก

1202202

วิทยานิพนธ์

1204106

การเขียนทางวิชาการ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ 3
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
4 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต

แผนการศึกษา แผน ข ศึกษาตามปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/รายวิชา
1204103
1202106
1202103
1202113

วิธีวิทยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในอิสลามศึกษา
การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮุ
สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
วิชาเลือก*
วิชาเสริม
1202116 ภาษาไทยวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม
*บังคับให้ทุกคนเลือกเรียนรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)**
12 หน่วยกิต
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**ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ

1204204
1202105
1202104

วิชาเสริม

1202117

สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยอิสลามศึกษา
ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลาม
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
วิชาเลือก
วิชาเลือก
ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)**
11 หน่วยกิต

**ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ

1202101
1204105

วิชาเสริม

1202118
1202119
1204107

การค้นคว้าอิสระ

สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
การวัดและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
วิชาเลือก
วิชาเลือก
ภาษามลายูวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์
การค้นคว้าอิสระ 1
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
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 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

**ไม่นับหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา/รายวิชา

หมวดวิชาสัมพันธ์
หมวดวิชาเฉพาะ

1202202
1202215

การค้นคว้าอิสระ

1204107

การเขียนทางวิชาการ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
วิชาเลือก
การค้นคว้าอิสระ 2
รวม

จานวนหน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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15. คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาตลอดหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

1204103

วิธีวทิ ยาการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Research Methodology in Islamic Education
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การวิ จั ย การบริ ห าร
โครงการวิจัยอย่างถูกต้องมีคุณธรรมตามหลักจรรยาบรรณการวิจัยทาง
อิสลามศึกษา งานวิจัยทางศึกษาศาสตร์อิสลาม การใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอน รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย
การออกแบบการวิ จั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และการอ้ า งอิ ง ทาง
ศึกษาศาสตร์อิสลาม จรรยาบรรณในการทาวิจัย

3(2-2-5)

1204204

สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางอิสลามศึกษา
Applied Statistics for Research in Islamic Education

2(1-2-3)

ประเภทของข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้
ของข้อมูล สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการ
ทางสถิติ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ทางการสอน
อิ ส ลามศึ ก ษา การแปลความหมายผลการวิ เ คราะห์ เน้ น การปฏิ บั ติ ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลทางการสอนอิสลามศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์

1202101

สารัตถะทางการศึกษาอิสลาม
Essential of Islamic Education
หลักการ ทฤษฎีและปรัชญา จิตวิทยาทางการศึกษา ปรัชญาและ
แนวคิดอิสลาม พื้นฐานการศึกษาในอิสลาม อิทธิพลของระบบการเมือง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และเทคโนโลยี ที่ มี ต่ อ การจั ด ระบบการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม ศาสนา และการศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายการศึกษา ระบบการ
จั ดการศึกษาทั่ ว ไป และการจัดการศึกษาอิ ส ลามศึ กษา ในบริ บทของ
ประเทศไทย และต่างประเทศ

2(1-2-3)

ห น ้ า | 13

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

1202202

การเขียนทางวิชาการ
Academic Writing
ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะข้ อ เขี ย น
บทความ รายงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบและ
องค์ประกอบของบทความปริทัศน์และรายงานการวิจัย ขั้นตอน หลักการ
ในการเขียน การเรียบเรียงให้ได้ผลงานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารที่ได้มาตรฐาน

2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาบังคับ
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

1202103

การศึกษาอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
Study of Al- Quran and Sunnah
ฐานะและบทบาทของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ วิธีวิทยาการศึกษาและ
การอรรถาธิบายอัลกุรอานและสนุนะฮฺ ประเด็นการศึกษาและพัฒนาการ
ทางวิชาการในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ การนาคาสอนในอัล กุรอานและ
สุนนะฮฺไปใช้ในการอยู่ร่วมกันและสร้างสังคมสันติสุข

3(2-2-5)

1202104

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาในอิสลาม
Philosophy and Educational Thoughts in Islam
ปรั ชญาเป้ าหมาย หลั กการศึกษา มโนทัศน์ขององค์ความรู้ใน
อิสลาม แนวคิดอิสลามานุวัตร ความสาคัญของวิช าชีพครู บทบาทหน้าที่
ภาระงานและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของครู ในระบบการศึ ก ษาอิ ส ลาม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอิสลาม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ครู การเสริมสร้างศักยภาพ สมรรถภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพและความ
เป็นครูอิสลามศึกษา

3(2-2-5)

1202105

ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา
Teaching and Learning Strategies in Islamic Education
แนวคิด ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ และการสอน ระบบการเรี ยนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มสมั ย มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์การสอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การจัดการเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้สาหรับการสอนอิสลามศึ กษา
การจัดการเรี ยนรู้ออนไลน์ การฝึ กปฏิบัติในการพัฒนายุทธศาสตร์การ

3 (2-2-5)

ห น ้ า | 14

รหัส
1202106

1204105

1202215

1202113

คาอธิบายรายวิชา
สอนและการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา
Development of Curriculum and Instruction in Islamic
Education
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาหลั ก สู ต รแกนกลางและหลั กสู ต ร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรเพื่ อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรออนไลน์ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
จริยธรรมในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

หน่วยกิต
3(2-2-5)

การวัดผลและประเมินผลการสอนอิสลามศึกษา
Measurement and Evaluation in Teaching of Islamic
Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และการสอนอิสลามศึกษา การสร้าง การหาคุณภาพ และการ
ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในการสอนอิส ลามศึกษา การฝึกปฏิบัติ
ทางการวั ด และประเมิ น ผลการสอน การรายงานผล การน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
จรรยาบรรณในการวัดและประเมินผล

2 (1-2-3)

การนิเทศการจัดการเรียนรู้อสิ ลามศึกษา
Supervision on Learning Management for Islamic
Education
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ เทคนิคการนิเทศ กระบวนการ
นิ เทศการศึกษา และการนิเทศการจัดการเรี ยนรู้อิส ลามศึกษา ฝึ ก
ปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

2 (1-2-3)

สัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษา
Seminar in Islamic Education
สภาพปัจจุบัน แนวโน้มทางการศึกษาอิสลามศึกษา แนวคิดใหม่
ทางการศึกษาอิส ลามศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การศึ ก ษา การคิด อย่ า งเป็ น ระบบและการท างานเป็ น ทีม การประกั น
คุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดทาโครงงานทาง
วิชาการ ตลอดจนปัญหาในการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา

2 (1-2-3)

ห น ้ า | 15

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

การพัฒนาและการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา
Development and Administration of Curriculum in Islamic
Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรอิสลามศึกษา การนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติใน
การพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษา

2 (1-2-3)

2.2 วิชาเลือก
1202107

1206117

1206118

การบริหารจัดการงานวิชาการ
Administration and Management in Academic Work
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการ
บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการงานวิชาการ การพัฒ นางานวิชาการใน
สถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
การเป็นผู้นาทางวิชาการ การจัดทาโครงงานทางวิชาการ การจัด ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและ
จัดการงานวิชาการ จรรยาบรรณของผู้บริหารและการจัดการงานวิชาการ
การประกันคุณภาพทางอิสลามศึกษา
Quality Assurance in Islamic Education

2 (1-2.3)

2(1-2.3)

แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัด ระบบประกันคุณภาพ
ทางอิสลามศึกษา องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพของสถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมมุ่งคุณภาพ การตรวจสอบการควบคุม
และการประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษาการตรวจสอบตนเองและการ
ประเมินตนเอง การเชื่อมโยงการประกันคุณ ภาพการศึกษากับการพัฒนา
คุณภาพทางอิสลามศึกษา ข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการประกันคุณภาพ
ทางอิสลามศึกษา

1202108

โลกทัศน์อิสลาม
Islamic Worldviews
หลั กการ แนวคิด มุมมองของนักวิช าการอิส ลามศึกษาในภูมิภ าค
ต่ า งๆ ของประเทศไทยและของโลก ในมิ ติ ท าง เศรษฐกิ จ สั ง คม
การศึกษา กฎหมายอิสลาม สหกรณ์ อิสลามและธนาคารอิสลามแนวคิด
อิสลามานุวัตรและการนาไปสู่การปฏิบัติ

2(1-2-3)

ห น ้ า | 16

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

1202109

ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
การเปรียบเทียบปรัชญา แนวคิด ความเชื่อ เชิงคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักศาสนา และบุคลิกภาพของบุคคลที่นับถือศาสนาต่างๆ เน้นการ
เปรี ย บเที ย บการจั ด การศึ ก ษาอิ ส ลามศึ ก ษากั บ การจั ด การศึ ก ษาของ
ศาสนาอื่น

2 (1-2-3)

1203102

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
Using of Information Technology for Instruction
แนวคิด ทฤษฎีทางเทคโนโลยีและนวัต กรรมการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา การออกแบบ
และฝึ กปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การ
สร้างสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปัญหา แนวโน้ม
การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

2 1-2-3)

1202110

อิสลามานุวัตรทางการศึกษา
Islamization of Education
ความส าคัญ ความต้องการจาเป็นของอิส ลามานุวัตรด้านพื้นฐาน
การศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ วิธีวิทยาการวิจัย ในเชิงปรัชญา
และการประยุกต์ใช้ ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามานุวัตรทาง
การศึกษาของนักวิชาการมุสลิม

2 (1-2-3)

1202112

การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
Teaching of Critical and Creative Thinking Skills in Islam
พื้น ฐานของทั กษะการคิด วิเ คราะห์ แ ละคิด สร้ างสรรค์ ในอิส ลาม
เทคนิคและวิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
อย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อและการวัดประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม

2 (1-2-3)

ห น ้ า | 17

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต

1202111

ประวัติการศึกษาอิสลาม
History of Islamic Education
ประวั ติ ก ารศึ ก ษาของมุ ส ลิ ม ระบบการศึ ก ษาอิ ส ลาม สถานะ
บทบาท หน้ า ที่ ข องครู มุ ส ลิ ม ตั้ ง แต่ ส มั ย ของท่ า นศาสดามู ฮั ม มั ด
สมัยคูลาฟาอุลรอซีดีน สมัยอุมัยยะห์ สมัยอาบัสสิยะห์จนถึงปัจจุบัน

2 (1-2-3)

3. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1204106

วิทยานิพนธ์
Thesis
การวางแผนวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยการนาเสนอผลงานการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทางด้านหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา ในหัว
เรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ มีความรู้ดีเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ภายใต้ ก ารแนะน าของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์

12(0-24-12)

1204107

การค้นคว้าอิสระ
Independent Studies
การวางแผนการค้นคว้าวิจัย และนาเสนอผลงานทางด้านหลักสูตร
และการสอนอิสลามศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ในหัว
เรื่องที่นักศึกษามีความสนใจ ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา

6(0-12-6)

4. วิชาเสริม
1202116

ภาษาไทยวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา *
Academic Thai for Graduate Studies
ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
ที่ถูกต้อง และการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นาเสนอ
เนื้ อหา และจั บ ประเด็น สาคัญ ฝึ กทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การ
เขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียน
บทความทางวิชาการ

2(1-2-3)
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1202117

ภาษาอังกฤษวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา *
Academic English for Graduate Studies
ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภ าษาอังกฤษ เพื่อการ
สื่อสารที่ถูกต้อง และการเขียนบทความทางวิช าการและบทความวิจัย
นาเสนอเนื้อหาและจับประเด็นสาคัญ ฝึกฝนทักษะ การเขียนบทคัดย่อ
งานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และ
การเขียนบทความทางวิชาการ

2(1-2-3)

1202118

ภาษามลายูวิชาการสาหรับบัณฑิตศึกษา*
Academic Malay for Graduate Studies
ฝึ ก ฝนทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นและใช้ภ าษามาลายู เ พื่ อ การ
สื่อสารที่ถูกต้อง และการเขียนบทความทางวิช าการและบทความวิจัย
นาเสนอเนื้อหาและจับประเด็นส าคัญ ฝึ กฝนทักษะการเขียนบทคัดย่อ
งานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียน

2(1-2-3)

1202119

การใช้คอมพิวเตอร์ *
Using in Computer Surfing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้น
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป และการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ใน
การศึกษาทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระและ การเขียนบทความทางวิชาการ

2(1-2-3)

* ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมิน

