
เอกสาร 2-2 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนอิสลามศึกษา 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย         ศึกษาศาสตรบณัฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) 
                      ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) 

ภาษาองักฤษ     Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies) 
                            B.Ed. (Teaching Islamic Studies) 

 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  140 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  3 หน่วยกติ 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์     3(3-0-6) 
King’s Philosophy and the Benefit of Mankind 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  3 หน่วยกติ 
117-103  จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข       3(3-0-6) 
New Consciousness and Living a Peaceful Life 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ      3(3-0-6) 
Citizenship and Public Consciousness 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  3 หน่วยกติ 
117-104 การคิดสู่การเป็นผูป้ระกอบการ      3(3-0-6) 
Thinking for Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  2 หน่วยกติ 
117-116  การรู้เท่าทนัดิจิทลั        2(2-0-4) 
Digital Environment Literacy 
299-104  รู้คิด รู้เท่าทนั        2(2-0-4) 
Values of the Wise and Deliberation 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  2 หน่วยกติ 
746-102  สมาร์ตแมท  สมาร์ตไลฟ์       2(2-0-4 
Smart Math for Smart Life 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  2 หน่วยกติ 
417-101  ไฮ-อิงลิช         2(2-0-4) 
Hi ! English 
417-102  เพน็แอนดโ์ฟสต ์        2(2-0-4) 
Pen and Post 
417-191     พฒันาการอ่าน                            2(2-0-4) 
Reading Development 



411-101  ภาษาไทย  ภาษาเธอ       2(2-0-4) 
Thai Language Your Language 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
277-105  หตัถกรรมสร้างสรรคด์ว้ยเศษวสัดุ                                   2(2-0-4) 
Crafts from Scraps 
425-100   วฒันธรรมน าชม                               2(2-0-4) 
Culture Guide 
125-102   มหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา                                     2(2-0-4) 
Miracle of Wisdom 
117-118   โยคะ                                            1(1-0-2) 
Yoga 
281-204   ลีลาศ                                       1(0-2-1) 
Social Dance 
281-205   กิจกรรมประกอบจงัหวะ                            1(0-2-1) 
Rhythmic Activities 
281-207   บาสเกตบอล                                      1(0-2-1) 
Basketball 
281-209   วอลเล่ยบ์อล                                      1(0-2-1) 
Volleyball 
281-210   แฮนดบ์อล                                      1(0-2-1) 
Handball 
281-215   เทเบิลเทนนิส                                      1(0-2-1) 
Table Tennis 
281-216   แบดมินตนั                                      1(0-2-1) 
Badminton 
281-219   วา่ยน ้ า                           1(0-2-1) 
Swimming 
281-220   เปตอง                                       1(0-2-1) 
Petongue 
281-223   มวยไทย                            1(0-2-1) 
Thai Boxing 
281-225   เทควนัโด                                      1(0-2-1) 
Taekwondo 
281-226   ไอกิโด                                       1(0-2-1) 
Aikido 
281-227   ยโูด                                       1(0-2-1) 
Judo 
910-111   ร าไทยเพื่อสุขภาพ                            1(1-0-2) 



Thai Dance for Health 
910-112   โขนเพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจ                                   1(1-0-2) 
Khon for Personality Development 
910-113   แจ๊สดา้นซ์                                     1(1-0-2) 
Jazz Dance 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ  104 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาชีพครู  35 หน่วยกติ 
762-101      ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู                                        2(1-2-3)  
Communicative  Language for Teachers     
762-104      วชิาชีพและความเป็นครู                                               3(2-2-5) 
The Teaching Profession and Teachership 
762-106       ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1                                       2(90) 
School Internship I 
762-201       จิตวทิยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้                                  2(1-2-3)      
Psychology for Teaching and Learning 
762-204      การพฒันาหลกัสูตร                                                      3(2-2-5) 
Curriculum Development 
762-205      วทิยาการการจดัการเรียนรู้                                             3(2-2-5) 
Learning Management Science 
762-206      นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู           3(2-2-5) 
Education Innovation and Digital Technology for Teachers 
762-211    ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2                                          2(90) 
School Internship II                 
762-301     การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้                                           3(2-2-5) 
Research for Learning Improvement 
762-302     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้                                       2(1-2-3) 
Learning Measurement and Evaluation 
762-307     ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน                                2(1-2-3) 
Relationships with Parents and Community 
762-312     ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 3                                         2(90) 
School Internship III                
762-401     ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4                                         6(240) 
School Internship IV 
2.2 กลุ่มวชิาบังคบั  69 หน่วยกติ 
761-100    โลกทศัน์อิสลาม                                                         3(3-0-6) 
Islamic Worldview 
761-101   อลักรุอานและซุนนะฮ ์                                                  3(3-0-6) 



Al-Qur’an and Sunnah   
761-300   วะสะฏียะฮใ์นอิสลาม                                                    3(3-0-6) 
Wasatiyah in Islam   
761-200   สีเราะฮศึ์กษา                                                             3(3-0-6) 
Sirah Study      
763-200   การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้                                      3(3-0-6) 
Introduction to Entrepreneurship         
762-102     อลัหะดีษ                                                                   3(3-0-6) 
Al Hadith           
762-103     ฟิกฮอิ์บาดาตและมุอามาลาต                             3(3-0-6) 
Fiqh Ibadat and Fiqh Muamalat 
762-105     อะกีดะฮอิ์สลามียะฮแ์ละกลุ่มแนวคิดในอิสลาม                     3(3-0-6) 
Aqidah Islamiyah and Sectarian Thoughts in Islam 
762- 202   ตจัญว์ดี                                                                  3(3-0-6) 
Tajwid           
762-203   อรรถาธิบายและท่องจ าอลักรุอาน                              3(3-0-6) 
Qur'anic Exegesis and Memorization 
762-207     อุลูมอลักรุอาน                                                    3(3-0-6) 
Ulum al-Qur’an (Sciences of al-Qur’an) 
762-208     หลกัอุศูลลุลฟิกฮ ์                                                          3(3-0-6) 
Usul  al-Fiqh  
762-209     ภาษามลายสู าหรับครูอิสลามศึกษา 1                    3(3-0-6) 
Malay Language for Islamic Studies Teacher I 
762-210     ภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา 1                   3(3-0-6) 
Arabic Language for Islamic Studies Teacher I 
762-303     อุลูม อลัหะดีษ                                                          3(3-0-6) 
Ulum al-Hadith (Sciences of Hadith) 
762-304     การจดัการเรียนรู้สาระวชิาอิสลามศึกษา                             3(2-2-5)    
Learning Management of Islamic Studies 
762-306     ภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา 2                    3(3-0-6) 
Arabic Language for Islamic Studies Teacher II  
762-470    วทิยาการสอนอิสลาม           3(3-0-6) 
Islamic Pedagogy 
762-471  วทิยาการสอนอลักรุอาน                                                  3(3-0-6)   
Qur’anic Pedagogy 
762-311    การสอนภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา                        3(2-2-5) 
Teaching Arabic for Islamic Studies Teacher 
761-329         หลกัดะอฺวะฮ ์                       3(3-0-6) 



Principle of Da’wah 
761-333         จิตวทิยาศาสนา          2(2-0-4) 
Psychology of Religion    
762-305         ภาษามลายสู าหรับครูอิสลามศึกษา 2                           3(3-0-6) 
Malay Language for Islamic Studies Teacher II 
762-308     กฎหมายครอบครัวและมรดกในอิสลาม               2(2-0-4) 
Law of Family and Inheritance in Islam 
762-309      ประวติัศาสตร์และอารยธรรมอิสลาม                                3(3-0-6) 
Islamic History and civilization 
762-310         การสอนภาษามลายสู าหรับครูอิสลามศึกษา                    3(2-2-5) 
Teaching Malay for Islamic Studies Teacher 
762-461         การศึกษาอิสลามในอาเซียน         2(2-0-4) 
Islamic Education in ASEAN  
762-462   การศึกษาในสงัคมพหุวฒันธรรมจงัหวดัชายแดนใต ้   2(2-0-4) 
Education in Southern Border Provinces 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
117-103 จิตววิฒัน์และคิด-ท า-น าสุข 3(3-0-6) 
411-101 ภาษาไทย  ภาษาเธอ 2(2-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช 2(2-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท  สมาร์ตไลฟ์ 2(2-0-4) 
762-101 ภาษาเพื่อการส่ือสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
762-102 อลัหะดีษ 3(3-0-6) 
761-100 โลกทศัน์อิสลาม 3(3-0-6) 
762-103 ฟิกฮอิ์บาดาตและมุอามาลาต 3(3-0-6) 
ภาคการศึกษาที ่2 
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3(3-0-6) 
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ 3(3-0-6) 
117-104 การคิดเชิงระบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
762-104 วชิาชีพและความเป็นครู 3(2-2-5) 
762-106 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(90) 
761-101 อลักรุอานและซุนนะฮ ์ 3(3-0-6) 
762-105 อะกีดะฮอิ์สลามียะฮแ์ละกลุ่มแนวคิดในอิสลาม 3(3-0-6) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
299-104 รู้คิด รู้เท่าทนั 2(2-0-4) 
117-116 การรู้เท่าทนัดิจิทลั 2(2-0-4) 
417-191 พฒันาการอ่าน 2(2-0-4) 
762-206 นวตักรรมและเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับครู 3(2-2-5) 
762-201 จิตวทิยาเพื่อการสอนและการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
762- 202 ตจัญว์ดี 3(3-0-6) 
761-200 สีเราะฮศึ์กษา 3(3-0-6) 
762-203 อรรถาธิบายและท่องจ าอลักรุอาน 3(3-0-6) 
ภาคการศึกษาที ่2 
417-102 เพน็แอนดโ์พสต ์ 2(2-0-4) 
762-204 การพฒันาหลกัสูตร 3(2-2-5) 
762-205 วทิยาการการจดัการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
762-211 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(90) 
762-207 อุลูมอลักรุอาน 3(3-0-6) 
762-208 หลกัอุศูลลุลฟิกฮ ์ 3(3-0-6) 



762-209 ภาษามลายสู าหรับครูอิสลามศึกษา 1 3(3-0-6) 
762-210 ภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา 1 3(3-0-6) 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
762-301 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
762-302 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
761-300 วะสะฏียะฮใ์นอิสลาม 3(3-0-6) 
762-303 อุลูม อลัหะดีษ 3(3-0-6) 
762-304 การจดัการเรียนรู้สาระวชิาอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
762-306 ภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา 2 3(3-0-6) 
xxx-xxx เลือก 3 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาเอกเลือก 3(X-X-X) 
ภาคการศึกษาที ่2 
762-307 ความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน 2(1-2-3) 
762-312 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 3 2(90) 
762-470 วทิยาการสอนอิสลาม 3(3-0-6) 
762-471 วทิยาการสอนอลักรุอาน 3(3-0-6) 
762-311 การสอนภาษาอาหรับส าหรับครูอิสลามศึกษา 3(2-2-5) 
xxx-xxx เลือก 6 หน่วยกิตจากกลุ่มวชิาเอกเลือก 6(X-X-X) 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
762-401 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 4 6(240) 
ภาคการศึกษาที ่2 
xxx-xxx เลือกจากสาระสุนทรียศาสตร์ 2(X-X-X) 
xxx-xxx เลือกจากสาระกีฬา 2(X-X-X) 
763-200 การเป็นผูป้ระกอบการเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
xxx-xxx เลือกเสรี 6(X-X-X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร 2-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

คณะวทิยำกำรอสิลำม 
สำขำวชิำกำรสอนอสิลำมศึกษำ 

 
สำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์                        3(3-0-6) 
  King’s Philosophy and the Benefit of Mankind  
  ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชาและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และการ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล  องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้(ตาม)หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน์
เพื่อนมนุษย ์
  Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy philosophy; His 
Majesty the King working principles and Royal Initiative of His Majesty: Understanding, approaching and 
Developing, development according to King’s Philosophy and sustainability development; analysis on the 
application of King’s Philosophy to personnel level; business organization, local community, and national 
levels; conducting activities in the aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of 
sufficient economy philosophy for the benefit of mankind 

สำระควำมเป็นพลเมือง 
117-102  ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ               3(3-0-6) 
 Citizenship and Public Consciousness  

แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความเป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยใน
ระดบัชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ
เท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้  การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืน
และการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง  บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใชห้ลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบ้ืองตน้และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  

Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy principle in 
community, global and online society (virtual society) levels, law-abiding; social responsibility, equality, 
concept and principle of cardiopulmonary resuscitation; healthcare aid for others, and simulation of 
cardiopulmonary resuscitation demonstration; outreach to others by employing basic cardiopulmonary 
resuscitation and healthcare methods 



117-103  จิตววิฒัน์และคิด-ท ำ-น ำสุข                 3(3-0-6) 
 New Consciousness and Living a Peaceful Life  
 การมีสติ การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกตใ์ชส้ติในการเรียนและท ากิจกรรม
ต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ การเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม การอยูร่่วมกนับนพื้นฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสาร
อยา่งสันติและทกัษะพหุวฒันธรรม การจดัการความขดัแยง้และสันติวธีิ เพื่อประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดแนวทางการด าเนิน
ชีวติท่ีเป็นสุขและสันติ 
 Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; application of consciousness in 
studying and conducting activities, including cogitating upon thought and emotion, understanding change in 
emotional state, being happy, learning to share and acknowledging value of life and humanness; self-perception 
and understanding others; positive attitude, understanding and accepting differences in culture, idea, belief and 
value; state of coexistence with ethics, peaceful communication skill and multiculturalism skill; conflict 
management and non-violent method to apply into the state of living life in happiness and peace 

สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
117-107  กำรคิดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร       3(3-0-6) 
 Thinking for Entrepreneurship 
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของการคิดขั้นสูงกบัการเป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาทกัษะการคิด
ขั้นสูง การใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจเพื่อการตดัสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบน
พื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพฒันาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและย ัง่ยืน การ
จดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่  
 Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship; development of higher 
order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision deliberately on 
alternatives based on ethics, searching for business opportunity and perspective development of balanced and 
sustainable living; developing business ideas with modern business tools   
 
299-104  รู้คิด รู้เท่ำทนั     2(2-0-4) 
    Values of the Wise and Deliberation  
  กระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี  



  Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and technology 
on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem arising from science and 
technology impact 

กำรรู้ดิจิทลั 
117-116   กำรรู้เท่ำทันดิจิทลั   2(2-0-4) 
 Digital Environment Literacy 
 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและ
ความส าคญัของส่ือและข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจากส่ือและพฤติกรรมการ
ส่ือสารในส่ือดิจิทลั สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบดา้นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เพื่อการด าเนินชีวต การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวติ การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ 
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and significance of 
media and information in digital age; modern communication landscape; media impacts; communication 
behaviors in digital media; private right and violation; access to information; use of information for lifelong 
learning; citation; information presentation 
 
สำระกำรคิดเชิงระบบ  กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102  สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์             2(2-0-4) 
  Smart Math for Smart Life  
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั เช่น การให้เหตุผลปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ การจดัการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจดัการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซ้ือสินคา้   

 Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural phenomena, 
schedule management, health care, personal financial management and shopping 

สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ  
417-101 ไฮ-องิลชิ       2(2-0-4) 
   Hi ! English  
  การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ฝึกทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษอย่างถูกต้อง 
เรียนรู้ทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เช่น นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์และบทบรรยายสั้น ๆ 
 Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning English 
through media such as English fairy tales, songs, movies and short descriptions  



417-102  เพน็แอนด์โพสต์       2(2-0-4) 
  Pen and Post 

  การพฒันาทกัษะการอ่าน เน้นการหาหัวขอ้ ใจความส าคญั และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวง
ค าศพัท ์พฒันาทกัษะการเขียนประเภทต่างๆ ในระดบัประโยคและขอ้ความสั้นๆ 
 Developing reading skills focusing on identifying topics, main ideas and details; vocabulary 
improvement; developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills  

417-191  พฒันำกำรอ่ำน       2(2-0-4) 
 Reading Development 
 การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านและสรุปความขอ้เขียนชนิดต่างๆ ใน
ระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค  าข้ึนไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นกัศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 
2-4) 
 Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range of texts; 
minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English majors and minors) 

ภำษำไทย 
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ       2(2-0-4) 
  Thai Language Your Language   
  ภาษากบัการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดดว้ยการเขียนท่ีมุ่งสัมฤทธิผลของการส่ือสารตามวตัถุประสงค์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร การรับสารด้วยการอ่านเพื่อจบัใจความ สรุปความ และมี
วจิารณญาณในการน าไปใชป้ระโยชน์  
 Language and presentation of ideas through written communication appropriate with different 
situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language usage ; practice of 
correcting defective message in communication ; receiving information by reading for main ideas, 
summarizing, and criticizing for learning and living application 
 
สำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
277-105  หัตถกรรมสร้ำงสรรค์จำกเศษวสัดุ       2(2-0-4) 

  Crafts from Scraps  
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวสัดุเหลือใช้ในบา้นและชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้าง

ประสบการณ์และทกัษะทางความงาม 
 Creative invention of the use and decorations from residual materials used in homes and 
communities for skills building and beauty skills  



425-100  วฒันธรรมน ำชม      2(2-0-4) 
  Culture Guide 
  ความตระหนกั และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การบูรณาการความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
  Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with cultural tourism 

125-102  มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ        2(2-0-4) 
  Miracle of Wisdom  
  การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบูรณาการให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม   
 Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes 
 
กฬีำ 
117-118  โยคะ      1(1-0-2) 

  Yoga 
  ความรู้และทกัษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกก าลงักาย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวติประจ าวนั 
  Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily life 

281-204  ลลีำศ 1(0-2-1) 
 Social Dance 

    ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใชใ้นการลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั 
    Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice 

281-205  กจิกรรมประกอบจังหวะ      1(0-2-1) 
      Rhythmic Activities 

    ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น 
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั 
   Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic  
activities; emphasis on practice 
 
281-207  บำสเกตบอล     1(0-2-1) 

  Basketball 
        ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 



       Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 

281-209  วอลเล่ย์บอล     1(0-2-1) 
   Volleyball 
   ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
   Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 

281-210   แฮนด์บอล     1(0-2-1) 
   Handball 

    ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนด์บอลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั 
 Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 

281-215  เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
         Table Tennis 
    ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
         Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and Competition 

281-216   แบดมินตัน 1(0-2-1) 
    Badminton 

     ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 

281-219  ว่ำยน ำ้  1(0-2-1) 
Swimming 

    ความรู้และทกัษะกีฬาวา่ยน ้าเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
       Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 
 
281-220  เปตอง 1(0-2-1) 

   Petongue 
  ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
       Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 

281-223   มวยไทย 1(0-2-1) 
  Thai Boxing 
   ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
        Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 



281-225  เทควนัโด 1(0-2-1) 
   Taekwondo 

  ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and competition 

281-226  ไอกโิด 1(0-2-1) 
   Aikido 

  ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
   Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 

281-227   ยูโด 1(0-2-1) 
     Judo 

     ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
   Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and Competition 

910-111  ร ำไทยเพ่ือสุขภำพ  1(1-0-2) 
  Thai Dance for Health. 
  ทกัษะเบ้ืองตน้ส าหรับการร าไทย เพลงและจงัหวะ การจดัองค์ประกอบการเคล่ือนไหวท่าร าไทย

ประกอบดนตรีเพื่อน าไปใชส่้งเสริมสุขภาพ 
  Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance movement with Music 

for promoting health 

910-112  โขนเพ่ือพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ 1(1-0-2) 
 Khon for Personality Development 
  ความเป็นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพฒันาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผ่าน

ทกัษะการฝึกหดัโขนและตวัละครโขนชนิดต่าง ๆ 
  Background and elements of Khon performance; development of mind, body, emotions, and 

personality through Khon practice and the character 

910-113  แจ๊สด้ำนซ์ 1(1-0-2) 
  Jazz Dance 

     ทกัษะเบ้ืองตน้และการจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหวส าหรับการเตน้แจส๊ดา้นซ์ และออกแบบท่า 
เตน้ประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ 
  Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting health and 
recreation 



หมวดวชิำเฉพำะ 
 กลุ่มวชิำแกน 
761-100  โลกทัศน์อสิลำม          3(3-0-6) 

           Islamic Worldview 
 โครงสร้างศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลกัอะกีดะฮ ์(ศรัธทา) อิบาดะฮ ์(ศาสนกิจ) อคัลาก (จริยธรรม
อิสลาม) เป็นตน้  
  Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, Akhlaq, etc 

761-101  อลักุรอำนและซุนนะฮ์        3(3-0-6) 
           Al-Qur’an and Sunnah 

 นิยาม ความเป็นมา โครงสร้าง ลกัษณะเน้ือหา ความมหศัจรรย ์ตลอดจนความส าคญัของอลักุรอาน
และซุนนะฮใ์นฐานะแหล่งท่ีมาของอิสลาม  
 Definition, historical background, structure, content, miracle and the importance of al-Qur’an and 
Sunnah as the sources of Islam  

761-200   สีเรำะฮ์ศึกษำ                                                                                    3(3-0-6) 
 Sirah Studies 
 วธีิการศึกษาทางประวติัศาสตร์ การวิเคราะห์และวพิากษเ์น้ือหาชีวประวติัศาสนทูตทั้งในยคุมกักะฮ์
และยคุมะดีนะฮ ์ตลอดจนการประยกุตใ์ชบ้ทเรียนจากชีวประวติัในการด าเนินชีวติ 
 Methods of Sirah studies; analysis and critiques Sirah contents in both Meccan and Medinan era; 
in addition to lessons derived from its Sirah applications in daily life 
 
761-300 วะสะฏียะฮ์ในอสิลำม   3(3-0-6) 

 Wasatiyah in Islam  
 นิยาม ลกัษณะเฉพาะ ขอบข่าย หลกัการและความส าคญัของหลกัดุลยภาพ (วะสะฏียะฮ)์ ในอิสลาม 
ตลอดจนการน าวะสะฏียะฮม์าใชใ้นสังคมปัจจุบนั  
 Definition, characteristics, scope, principle and significance of Wasatiyah in Islam, including its 
application in the contemporary society 

763-200 กำรเป็นผู้ประกอบกำรเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 Introduction to Entrepreneurship 

 แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการ การประยุกตท์ฤษฏีของการเป็นผูป้ระกอบการ วิธีการเร่ิมธุรกิจหรือ
พฒันาธุรกิจใหม่ การวเิคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได ้การออกแบบเกณฑ์ส าหรับ



การวางแผน การจดัท าแผนธุรกิจ และการพฒันาธุรกิจ การรับผิดชอบต่อสังคม หลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
ในอิสลาม  
 The concept of entrepreneurship, application of entrepreneurship theory, how to start a business or 
develop a new business, analyzing and evaluating business opportunities, feasibility study; planning design, 
business plan and business development; corporate social responsibility; Islamic business ethics 
 
กลุ่มวชิำชีพครู 
762-101  ภำษำเพ่ือกำรส่ือสำรส ำหรับครู                                                                     2(1-2-3)  
             Communicative  Language for Teachers     
    พฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเน้นการส่ือสารดว้ยภาษาพูด 
ภาษากาย การอภิปรายและแสดงทศันะตามประเด็นทางการศึกษาและสาขาวชิาเฉพาะใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
สังคมและโลก จริยธรรมการส่ือสารในอิสลาม การใช้เทคโนโลยีเพื่อพฒันาการส่ือสารในวิชาชีพทางการศึกษา
ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลทุกช่วงวยั 

   Improving listening, speaking, reading and writing skills in Thai and English by focusing on 
communication through both verbal and non-verbal communication; discussing and reflecting on the specific 
issues of education and disciplines in accordance with the context of society and the world; communicating 
based on Islamic ethic, using technologies to develop communication skills for education profession depending 
on diverse people of dicerse ages 

762-104 วชิำชีพและควำมเป็นครู                                                                              3(2-2-5) 
   Profession and Teachership  
             ความเป็นครู การเป็นมุอัลลิมร็อบบานีย์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู วุฒิภาวะความเป็นครูอิสลามศึกษา และความเป็นพลเมืองดี การพฒันาตนเองจากการ
ปฏิบติังานและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมยั มีความเป็นครู
อิสลามศึกษาท่ีเข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคลตามความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้นวตักรรมจัดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิง
นวตักรรม เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์ 
วพิากษก์ารใหเ้หตุผล และการแกไ้ขปัญหาเชิงจริยธรรม 
 Cultivating teachership and Islamic characteristics for Muslim nations (Mualim Rabbani); behaving 
oneself as an ethical and moral rolemodel according to the code of ethics of teaching professions; creating 
profession maturity for Islamic Studies teachers, good citizenship, promoting self-development from work in 
practice and learning; Islamic Studies teachers who are able to adjust to the dynamic societies and able to 
manage classrooms with learners with different cultural backgrounds; the course promotes education through 



implication of learning innovation, creativity, analytical and innovative thinking in order to inspire and develop 
learners to be committed seekers of knowledge; solving problems analytically, critically, and logically 

762-201   จิตวทิยำเพ่ือกำรสอนและกำรเรียนรู้                                                              2(1-2-3) 
      Psychology for Teaching and Learning      
               แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการให้ค  าปรึกษา และจิตวิทยาการศึกษาอิสลาม การสร้างการยอมรับในความแตกต่างดา้นบุคคล กลุ่ม 
และสังคม การใชจิ้ตวทิยาเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และสร้างนวตักรรม 
รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประยกุตใ์ชจิ้ตวทิยาในการจดัการชั้นเรียน 

concepts and theories of basic psychology, developmental psychology, educational psychology, 
psychology of learning, counseling psychology and psychology of Islamic studies; creating culture of respect 
for individuals, groups and social differences; using science of psychology to inspire, motivate and empower 
learners to be educated and innovative to be lifelong learners; knowing how to apply psychology to classroom 
management 

762-204  กำรพฒันำหลกัสูตร                                                                                  2(1-2-3) 
    Curriculum Development  
              ความหมายและความส าคญัของหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร วเิคราะห์ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลกัสูตร
ทัว่ไปและอิสลาม หลกัสูตรตามการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคม องคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัสูตรปฐมวยั 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในระดบัต่างๆ การออกแบบ
หลักสูตร โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาการศึกษาอิสลาม การน าหลักสูตรไปใช้ การ
ประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพฒันาผู ้เรียนร่วมกับสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั และน าเสนอ
นวตักรรมทางหลกัสูตร เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเ้รียนในปัจจุบนั 

Meaning and importance of curriculum and curriculum development; the analysis of philosophy,  
general theory and Islamic theory based on changing social contexts; curriculum and instruction components in 
early childhood education, basic education, vocational education, higher education and Islamic studies 
curricular of various levels; designing the curriculum by integrating the philosophy of Sufficiency Economy 
and of Islamic Education; capable of constructing curriculum, conducting curriculum evaluation and applying 
the evaluation results to develop the potential of learners and educational institutions through research process; 
offering the innovative curriculum to meet current various students’ needs 

762-205 วทิยำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้                                                                          3(2-2-5)  
   Instructional Management Sciences 



            วเิคราะห์ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของวทิยาการจดัการเรียนรู้ แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการเรียนรู้เชิงรุก การจดัการเรียนรู้ตามแนวพฤติกรรมนิยม สร้างสรรค์นิยม และ
มนุษยนิยม รวมถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในอิสลาม การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน การคดัสรรแนวคิด 
ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้แบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทต่างๆ การ
จดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาและการประเมินสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา โดยการผสานวธีิสอน เทคโนโลย ีและเน้ือหา (TPCK) เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

Analyze the meaning, importance and elements of instructional management science; knowing 
concept of learning management and facilitate the student-centered, active, behaviorism, constructivism, 
humanism learning approaches as well as the Islamic learning management; understand the blended learning 
and the selection of concepts, theories, models, techniques and methods of learning management; integrating of 
Sufficiency Economy Philosophy with learning management; designing the learning environments, professional 
learning management plans as well as designing the learning management in content and learning assessment of 
Islamic Studies with model of technological pedagogical content knowledge (TPCK) in order to develop 
learners’ potential 

762-206 นวตักรรมและเทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับครู                                          2(1-2-3) 
             Educational Digital Technology and Innovation for Teachers 
             หลกัการ แนวคิด นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัทางการศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา 
การประยุกต์ใช้และการประเมินในดา้นการจดัการสาร ส่ือการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศแนวดิจิทลัทาง
การศึกษา กฎหมายและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงหลักจริยธรรมอิสลามในการใช้
นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รู้เท่าทนัตามการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ในชั้นเรียนและสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาอิสลามศึกษา 
 Principle and concepts of innovations and digital technology in education;  analyzing, designing, 
developing, applying and evaluating in the field of media management, teaching and digital information 
technology in education; understanding laws and trends related to the education technology; understanding the 
Islamic ethics in the use of innovation and information technology; to be aware of changes in the global context 
and to promote learning effectiveness in the classroom and in the school according to the courses provided in 
Islamic Studies 

762-301 กำรวจัิยเพ่ือพฒันำกำรเรียนรู้                                                                        3(2-2-5) 
            Research for Learning Development 
            แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และแนวทางของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพื่อก าหนด
สภาพปัญหาการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจยัและการออกแบบการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจยัอิสลาม



ศึกษา จรรยาบรรณนักวิจยั จริยธรรมการวิจยัในอิสลาม การด าเนินการวิจยัเพื่อยกระดับการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน การน าผลการวจิยัไปใชแ้ละเผยแพร่เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

Concepts, theories, principles, and guidelines of research for learning improvement; analyzing learners 
to identify problems in instruction and learning; research methodology and design of research for learning 
improvement; understand research methodology in Islamic studies, code of ethics for researchers and research 
ethics in Islam; capable of conducting and implementing research to enhance the quality of teaching for learner 
development; capable of applying research results and publishing the research to develop teaching and learning 
management 

762-302 กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้                                                                    2(1-2-3) 
   Learning Measurement and Evaluation  
            แนวคิด หลกัการ เทคนิค และวธีิการในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบเคร่ืองมือในการวดั
และประเมินผล การวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาอิสลามศึกษา แนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้แนวใหม่ ผูป้ระเมินและผูมี้ส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณนักวดัผล การ
ประยกุตใ์ชผ้ลการวดัและประเมินเพื่อพฒันาการสอนและการพฒันาผูเ้รียน การประกนัคุณภาพการศึกษา แนวคิด 
หลักการ และแนวปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาการจัด
การศึกษา 

Concepts, principles, techniques, and methods for learning measurement and evaluation; designing of 
learning measurement and evaluation tools, and measurement and evaluation for Islamic Studies; practice 
guidelines for new learning measurement and evaluation approach; understanding assessors and participants in 
learning measurement and evaluation, code of conduct for assessors and capable of applying learning 
measurement and evaluation in order to improve teaching and learning development; improve quality assurance 
in education, concepts, principles and relevant practice guidelines; capable of applying the results of quality 
assurance in education in order to improve educational management 

 
762-307 ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ปกครองและชุมชน                                                              2(2-2-5)  
   Parents and Community Relationship  
            บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนต่อชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน
เพื่อพฒันาผูเ้รียน วิเคราะห์ขอ้มูลและเขา้ถึงบริบทของชุมชน เขา้ใจวิถีชุมชน ความสัมพนัธ์ ความคิด ความเช่ือ 
ความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม มีทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ตามวิถีอิสลาม ทกัษะการส่ือสาร การท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น การจดัการความรู้ และทกัษะการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ร่วมส่งเสริม อนุรักษว์ฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถอยูร่่วมกนับน
พื้นฐานความแตกต่างทางวฒันธรรม 



 Role of the school in community; creating a collaborative network between schools, parents and 
communities to develop learners’ potential; analyzing and access to the community context on the ground; 
understanding the way of living, relationships, ideas, beliefs, livelihoods, economy, society and culture in 
community; developing the Islamic human relations, communication, collaboration, knowledge management 
and professional learning community building skills; knowing how to respect the cultural differences, and 
promoting the cultural, environmental and local wisdom as well as capable of living together in community 
under the multicultural diversity 

762-106 ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1                                      2(90)    
Teaching Practicum in School I 
  แนวคิดทฤษฏี องค์ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครูและงานครู ปฏิบติังานในสถานศึกษาสังเกตนักเรียน ครู 
ผูบ้ริหาร บุคลากร อาคาร สถานท่ีในโรงเรียน วเิคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา สังเกต บนัทึกผล เขียนสรุป
และรายงานผลการปฏิบติังาน 
 Concept, theories, knowledge about teaching profession and work of teachers, operation in educational 
institutions, observation to learners, teachers, administrators, educational personnel, building in school and 
surrounding environment, analysis of real situation from study, observation and observation record, writing 
conclusion and reporting operation result 

762-211 ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2                                     2(90)    
            Teaching Practicum in School II    
    รำยวชิำบังคับก่อน : 262-111 ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1          
    Prerequisite: 262-111 Teaching Practicum in School I 
    ช่วยปฏิบติังานสอนและงานในหน้าท่ีครู (งานประจ าชั้น ตรวจการบ้าน จดัท าป้ายนิเทศ สร้างส่ือ/
อุปกรณ์ คุมชั้นเรียน สอนในบางหัวขอ้ สอนซ่อมเสริม งานธุรการ งานห้องสมุด คุมแถวและกิจกรรมหนา้เสาธง 
ฯลฯ) ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
     Assistance in teaching and other teaching responsibilities of teachers (homeroom, correction of 
homework, creating bulletin board, media and instrument, classroom supervision, teaching specific subject, 
teaching supplementary class, administrative affairs, library work, line-up control and activities at flag raising 
assembly) lesson learned presentation and knowledge sharing, observation record,  observation reflection and 
report writing on operation 

 762-312  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3                                     2(90)    
Teaching Practicum in School III 
    รำยวชิำบังคับก่อน : 262-211 ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2          



     Prerequisite: 262-211 Teaching Practicum in School II 
     ศึกษาและวิเคราะห์ผู ้เรียนรายกรณี ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขและพัฒนาผู ้เรียนเป็นรายบุคคล การ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษา พฒันาหลกัสูตรและออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาผูเ้รียน ประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาผูเ้รียน 
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์ท าโครงการวชิาการ ถอดบทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ บนัทึกและเขียน
รายงานการปฏิบติังาน 
      Case-by-case analysis of learner, fostering, assisting, solving and developing learner individually. 
Teaching operation in institution, curriculum development, learning management plan design, learning 
management for learners, application of innovation and digital technology to develop learning management or 
solving problems for learners. Creative teamwork, knowledge sharing, academic project conducting, lesson 
learned presentation, observation record and report writing on operation  

762-401  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 4                                 6(240)   
    Teaching Practicum in School IV 
     รำยวชิำบังคับก่อน : 262-311 ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3          
     Prerequisite: 262-311 Teaching Practicum in School III 
     การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษา ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะ พัฒนา
หลักสูตรและออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน และมีความเป็นนวตักร
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั และสร้างนวตักรรมเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแกปั้ญหาผูเ้รียน วจิยัเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค์ ท าโครงงาน/โครงการวิชาการ ถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังานโดยเช่ือมโยงกบัทฤษฎี   
     Working operation in the position of teacher in a school, teaching practice in specific area, 
curriculum development and design of learning management plan, learning management to develop learners 
and being innovator, application of digital technology and creating innovation to develop learning management 
or solve problems for learners, research conducting to develop learners, including building creative teamwork, 
developing project and/or academic project, lesson learned presentation, knowledge sharing, observation record 
and report writing on operation relating to theory 

กลุ่มวชิำเอกบังคับ 
762- 102     อลัหะดีษ                                                 3(3-0-6) 
  Al-Hadith 

อลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยด์้วยกัน 
พร้อมกบัท่องจ าบางตวับทหะดีษท่ีก าหนด   



       Al-Hadith that related to morality, ethics and courtesy in human relationship; memorizing 

some of the Hadith 

762-  103   ฟิกฮ์อบิำดำตและมุอำมำลำต                                                     3(3-0-6)           
 Fiqh Ibadat and Fiqh Muamalat 
   บทบญัญติัอิสลามท่ีเก่ียวกบัอิบาดะฮแ์ละมุอามะลาตท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั 

      Islamic Laws related to Ibadah (worship) and the Muamalat involved in daily life  

762- 105    อะกดีะฮ์อสิลำมียะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอสิลำม                                         3(3-0-6) 
   Aqidah Islamiyah and Sectarian Thoughts in Islam 
  อะกีดะฮฺและเตาฮีด หลกัการอีมาน อิสลามและอลัอิหฺสาน ส่ิงท่ีท าใหอี้มานเป็นโมฆะ อลัวะ

ลาอแ์ละอลับะรออ ์กลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ในอิสลามตลอดจนหลกัความเช่ือของศาสนาท่ีส าคญัๆ ของโลก  

‘Aqidah (Islamic creed) and Tawhid (Oneness of God), principles of Iman, Islam and Ihsan; 

causes of deterioration of Iman; al-Wala’ and al-Bara’; sectarian thoughts in Islam, as well as the beliefs of the 

major world religions  

762- 202     ตัจญ์วดี                                                                               3(3-0-6) 
       Tajwid 

  หลกัการตจัญว์ีด รูปแบบการอ่าน การอ่านอิสติอาซะฮแ์ละบสัมาละฮใ์นการเร่ิมตน้สูเราะฮ ์หุกุม
นูนสะกีนะห์ ตนัวีน มีมสะกีนะห์ ลามกอมารียะฮฺและชมัซียะฮฺ ลามอศัลิยะฮฺ ลามุลฟิอฺล ก็อลกอละฮฺ มะคอริญุล  
หุรูฟ อลัมิษลาน อลัมุตะกอริบาน อลัมุตะญานิซาน อลัมุตะบาอิดาน อะห์กามุลมดั ตลอดจนเคร่ืองหมายการหยดุ 

        Principle of Tajwid, Qur’anic recitation, recitation of Isti'adhah and Basmalah in beginning of 

the surah; Nun sakinah and tanwin, Mim sakinah, Lam Qamariyah and Shamsiyah, Lam Asliyah, Lam al-Fi‘l, 

Qalqalah, Makharij al-huruf, al-Mislan, al-Mutaqoriban, al-Mutajanisan, al-Mutaba‘idan; Aahkam al-Madd 
and the stopping mark 

 

762-203     อรรถำธิบำยและท่องจ ำอลักุรอำน                                               3(3-0-6) 
      Qur'anic Exegesis and Memorization  

 อรรถาธิบายโองการเก่ียวกบับทบญัญติัและกฏต่างๆ เช่น การผิดประเวณี (ซินา) การประพฤติผิด

ทางเพศ (ลิอาน) การกล่าวหาผูอ่ื้นวา่ท าซีนา การลกัขโมย โองการท่ีเก่ียวกบัมารยาทต่างๆ อาทิเช่น อนันูร อลัหุญุ

รอต การประยกุตใ์ชสู่้การพฒันาตนเองและสังคม ท่องจ าสูเราะฮอ์สัสัจญด์ะฮ ์อลัหุญุรอต อลัมุลก์ อลัอินสาน   อนั

นะบะห์ อนันาซิอาต อลัมุฏ็อฟฟิฟีน อลัอะอล์า อลัฆอชิยะห์ อลับะลคั อซัซลัซะละห์ 



 Qur’anic exegesis on Ahkam verses such as adultery (Zina), Li‘an, accuse someone do Zina, thief 

etc.; Qur’anic verses related to Islamic etiquette such as surah an-Nur, surah al-Hujurat and application to self 

and social development; memorizing surah al-Sajdah, surah al-Hujurat, surah al-Mulk and surah al-Insan 

762-207      อุลูมอลักุรอำน                                                           3(3-0-6) 
        Ulum al-Qur’an (Sciences of al-Qur’an) 
  ศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัอลักุรอาน การบนัทึกและรวบรวมอลักุรอาน ลกัษณะและสาเหตุการประทาน
วะฮีย ์โองการมกักียะฮ์และมะดะนียะฮ ์นาสิคและมนัซูค การอรรถาธิบายอลักุรอาน ลกัษณะโองการท่ีเป็นคอศ 
อาม มุหกมั มุตะชาบิฮ มุฏลกัและมุกอยยดั ตลอดจนศึกษานกัอรรถาธิบายอลักุรอานและต าราอรรถาธิบายอลักุ
รอานท่ีส าคญัๆ ในแต่ละยคุสมยั  

       The science of the Qur’an; compilation and transcription of the Qur’an; Wahy characteristics and 

its reasons of revelation; Makkiyah and Madaniyah verses; abrogator verses (Nasikh) and abrogated verses 

(Mansukh); Qur’anic exegesis; Qur’anic verses of Khas (particularity), ‘Amm (generality), Muhkam (decisive), 

Mutashabih (allegorical), Mutlaq (absolute), and Muqayyad (restricted) as well as study Qur’anic exegeters and 

Qur’anic commentary books in each period 

762- 208    อุศูลลุลฟิกฮ์                                                                                       3(3-0-6) 
 Usul al-Fiqh   

      ประวติัความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮ  แหล่งท่ีมาของบทบญัญติั (หุกม) ประเภทของหุกม  วิธีการ

ตีความตวับทจากอลักุรอานและอลัหะดีษ ตลอดจนศึกษาปรัชญาและเจตนารมณ์ของบทบญัญติัอิสลามอย่าง

สังเขป   

     Historical background of Usul al-Fiqh; sources of Hukm, classification of Hukm; method of 

interpreting texts from Qur’an and Hadith as well as study the philosophy and objectives of Islamic law in brief 

 

762-209 ภำษำมลำยูส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ 1                                              3(3-0-6) 
 Malay Language for Islamic Studies Teacher I 
 โครงสร้างของภาษามลายูและยาวี  หน่วยเสียง พยญัชนะ สระ ค าศพัท์หมวด ประโยคพื้นฐาน 
วฒันธรรมมลาย ูการส่ือสารเบ้ืองตน้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ทกัษะ การฟัง การพูด  
 Structure of Malay and Jawi, phonetics, consonances, vowels, vocabularies, basic sentences; 
Malay cultures; basic communication in various situations by emphasizing on listening and speaking skills 

762-210    ภำษำอำหรับส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ 1                                          3(3-0-6) 
 Arabic Language for Islamic Studies Teacher I 



 โครงสร้างของภาษาอาหรับ หน่วยเสียง พยญัชนะ สระ ค าศพัท์หมวด ประโยคพื้นฐาน วฒันธรรม
อาหรับ การส่ือสารเบ้ืองตน้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ทกัษะ การฟัง การพูด  
 Structures of Arabic language, phonetics, consonances, vowels, vocabularies, basic sentences; 
Arab cultures; basic communication in various circumstances by emphasizing on listening and speaking skills 

762- 303  อุลูม อลัหะดีษ                                                                                3(3-0-6) 
 Ulum al-Hadith (Sciences of Hadith) 
 ประวติัพฒันาการอุลูม อลัหะดีษ ความหมายและความส าคญัของหะดีษ การบนัทึกหะดีษ  สายสืบ

(Sanad) และตวับท (Matan) หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ ตลอดจนมุศฏอละห์ อลัหะดีษ 

(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 as well as 

Hadith terminology (Mustalah al-Hadith) 

762-304    กำรจัดกำรเรียนรู้สำระวชิำอสิลำมศึกษำ                                                      3(3-0-6)    
        Learning Management of Islamic Studies  
 ความส าคญัและวตัถุประสงค์การจดัการการเรียนการสอนสาระวิชาอิสลามศึกษา คุณลักษณะ 
บทบาทและหนา้ท่ีของผูส้อนและผูเ้รียนอิสลามศึกษา รูปแบบ เทคนิคและวธีิการสอน การออกแบบ การวางแผน
การจดัการเรียนรู้สาระวิชาอิสลามศึกษา การจดัการและการบริหารชั้นเรียน การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้ 
การฝึกการจดัการเรียนรู้โดยวธีิการฝึกแบบจุลภาคและการประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา 
 Significance and Objective of Teaching and Learning in Islamic Education; Characteristics and 
Roles of Teachers and Learners of Islamic Studies; Format, Techniques and Methods, Designing, Planning for 
Learning Management of Islamic Education. Management and Administration in Classes, Measurement and 
Evaluation of Learning, Practical training and apply micro teaching in schools 

762-306  ภำษำอำหรับส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ 2                                     3(3-0-6) 
 Arabic Language for Islamic Studies Teacher II 
 บทสนทนาตอบโต ้ตามสถานการณ์ต่างๆ อ่านจบัใจความ สรุปขอ้ความ แสดงความคิดเห็นจากเร่ือง
และสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ ฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ ส านวนโวหาร 
 Conversation according to circumstances, Read the summary of the message, comment on the 
subject and circumstances, Expressing feelings and opinion, narrating events, Practicing listening, speaking, 
reading, and writing skills, Arabic Language grammar, and Idioms in Arabic Language 



762-311  กำรสอนภำษำอำหรับส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ                             3(3-0-6) 
 Teaching Arabic for Islamic Studies Teacher 
 การสอนภาษาอาหรับโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆเพื่อการพฒันาทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ของผูเ้รียน  
 Teaching Arabic language by using a variety of techniques and methods for improving listening, 
speaking, reading and writing skills of students 

762-470  วทิยำกำรสอนอสิลำม                   2(2-0-4)  
Islamic Pedagogy 

 แนวคิด จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลกัษณะความเป็นครู เทคนิคและวธีิการสอนตามแบบฉบบัของ
ท่านนบีมูฮมัหมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั  
 Concepts, the spirit of teachership, teacher characteristics, and Islamic pedagogy based on the 
practices of the Prophet Muhammad (s.a.a.w) 

762-471  วทิยำกำรสอนอลักุรอำน                                                                          2(2-0-4) 
             Qur’anic Pedagogy 
              วิทยาและเทคนิกการสอนอลักุรอาน การสอนแบบติลาวะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิ
รออะตี เป็นตน้ 
             Science and teaching technique of al-Qur’an, Tilawati method of teaching, Iqra method of 
teaching, Qiraati method of teaching 
 
กลุ่มวชิำเอกเลือก   
761-329    หลกัดะอฺวะฮ์                            3(3-0-6)  
                Principles and Methods of Da‘wah 

              ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลกัการดะอวะฮใ์นอิสลาม ประวติัการดะอ์วะฮข์องบรรดาศาสดา 
กระบวนทศัน์อิสลามในการดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮ์ในมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอวะฮ์ในสังคม
ปัจจุบนั 

             Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; history of prophets’ Da‘wah; 
Islamic view on Da‘wah and its universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in modern society 

761-333  จิตวทิยำศำสนำ                 2(2-0-4) 
   Psychology of Religion 
 ความเป็นมาของวชิาจิตวทิยาศาสนา วธีิการศึกษาศาสนาของนกัจิตวทิยา  แนวคิด และทฤษฎีทาง
จิตวทิยาศาสนา อารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทศันคติ 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 

762-305  ภำษำมลำยูส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ 2                                              3(3-0-6) 
 Malay language for Islamic Studies Teacher II 
 บทสนทนาตอบโต ้ตามสถานการณ์ต่างๆ อ่านจบัใจความ สรุปขอ้ความ แสดงความคิดเห็นจากเร่ือง
และสถานการณ์ต่างๆ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ ฝึกทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ไวยากรณ์ภาษามลาย ูส านวนโวหาร 
 Conversation according to circumstances, Read the summary of the message, comment on the 
subject and circumstances, Expressing feelings and opinion, narrating events, Practicing listening, speaking, 
reading, and writing skills, Malay Language grammar, and Idioms in Malay Language 

762- 308    กฎหมำยครอบครัวและมรดกในอสิลำม              3(3-0-6) 
  Law of Family and Inheritance in Islam 
  บทบญัญติัอิสลามท่ีเก่ียวกบัครอบครัว เช่น การหมั้น การสมรส สิทธิและหน้าท่ีของคู่สมรส การ
ส้ินสุดของการสมรส เป็นตน้ รวมทั้งหลกัการแบ่งมรดกตามบทบญัญติัอิสลาม 
  Islamic law relating to the family such as marriage, rights and duties of spouses, the end of 
marriage, as well as the principle of dividing the inheritance according to the Islamic law 
 
762-309 ประวตัิศำสตร์และอำรยธรรมอสิลำม                                            3(3-0-6)            
 Islamic History and Civilization 

สังเขปประวติัศาสตร์อิสลามตั้งแต่ยุคคุละฟาอ์อรัรอชิดีน ราชวงศ์อุมยัยะฮ์ อบับาสียะฮ์  จนถึง
ราชวงศ์อุษมานียะฮ์ ความโดดเด่นของอารยธรรมอิสลามในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนอิทธิผลของอารย-ธรรม
อิสลามท่ีมีต่ออารยธรรมโลก  
 Brief History of Islam from the Rashidun Caliphate Period, the Umayyad, the Abbasid, to the 
Ottoman Dynasty; the distinction of Islamic civilization in each age as well as the influence of Islamic 
civilization on world civilization 

762-310 กำรสอนภำษำมลำยูส ำหรับครูอสิลำมศึกษำ                                                  3(3-0-6) 
 Teaching Malay for Islamic studies teacher 
 การสอนภาษามลายโูดยใชเ้ทคนิคและวธีิการต่างๆเพื่อการพฒันาทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน ของผูเ้รียน  
 Teaching Malay language by using a variety of techniques and methods for improving listening, 
speaking, reading and writing skills of students 



762-461  กำรศึกษำอสิลำมในอำเซียน                3(3-0-6) 
  Islamic Education in ASEAN 
 ระบบการศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา เน้น
การศึกษาอิสลามในประเทศไทย 
 Islamic educational systems of basic and higher education in ASEAN; emphasis on Islamic 
education in Thailand 

762-462  กำรศึกษำในสังคมพหุวฒันธรรมจังหวดัชำยแดนใต้             2(2-0-4) 
 Education in Southern Border Province Multi-culture societies  
  การเรียนการสอนในอดีตสมยัปัตตานีเป็นศูนยก์ลางวิชาการอิสลาม การจดัการศึกษาในระบบ
ปอเนาะดั้งเดิม พฒันการดา้นการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน การเมือง การ
ปกครอง การบริหารการศึกษาในจงัหวดัชายแดนใต ้และการจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 
 Teaching and learning in the past during the time period Pattani became an academic center of 
Islam, educational provision in the original Pondok system, development of education from the past to the 
present, analyzing system of teaching and learning, politics, government, educational administration in the 
southern border provinces of Thailand and multi-culture society educational management  
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะวทิยาการอสิลาม   วทิยาเขตปัตตาน ี

 
1. หลกัสูตร/สาขาวชิาการสอนอสิลามศึกษา 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
 
 1.  รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต, Ph.D. (Education), Malaya U., Malaysia, 2547  
 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกตุ อสัมิมานะ, Ph.D. (Arabic Language), Aligarh Muslim U., India, 2556 
            3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ สายทอง, Ph.D. in Education (Curricula & Teaching Methods), International U.,  
 Africa, 2556 
 4.  ดร.มูฮมัหมดัอาฟีฟี  อซัซอลีฮีย,์ ปร.ด. (พฒันศึกษา), ม.จุฬาลงกรณ์, 2559 
 5. อาจารยสุ์วรรณี  หลงัปูเตะ๊, ศศ.บ. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2536  
 

2. หลกัสูตร/สาขาวชิานวตักรรมธุรกจิอสิลาม 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
 

1.  Professor Dr.Farok Zakaria, Ph.D.(Malay Studies), University of Malaya, Malaysia, 2546 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธวชั นุย้ผอม, Ph.D. (Islamic Banking and Finance), University of Durham, United 
Kingdom, 2556 
3.  ดร.หมะหมดู หะยหีมดั, บธ.ด. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2558 
4.  ดร.รุสลี นุห์, Ph.D. (Entrepreneurship and Business), University of Malaysia Kelantan, Malaysia, 2562  
5.  ดร.ชุติกาญจน์ เพช็ร์แกว้, Ph.D. (Business Administration/Management), Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia, 2558 
6.  อาจารยอ์ริศ หสัมา, M.Econ.(Economics), International Islamic University, Malaysia, 2553 
7.  Dr.Mohamed Soliman Mohamed Soliman, Ph.D. (Technology Management), Universiti Sains Management, 
Malaysia, 2563 

 
 
 
 
 
 
 



3. หลกัสูตร/สาขาวชิาอสิลามศึกษา (หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาลี สาเมาะ, Ph.D. (Islamic Call and Culture), The Islamic U. of Madinah, Saudi Arabia, 

2556 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าเซ็ม  อชัชะรีฟ, ศศ.ม.(อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
3. Asst. Prof. Dr. Abdulai M. Kaba, Ph.D.(Islamic Sciences), International Islamic U. Malaysia, Malaysia, 2550 

 4.  ดร.รุชดี ตาเห, Ph.D. (Islamic Education), The Islamic U. of Madinah, Saudi Arabia, 2557 
 5. ดร.อบัดุลลอฮ อลัอุซามะฮ,์ Ph.D. (Faith and Islamic philosophy), The World Islamic Science  Education U., 
Jordan, 2559 

 
4. หลกัสูตร/สาขาวชิาอสิลามศึกษา  

 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
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 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลฮาดี  สะบูดิง, Ph.D. (Islamic Studies) Sains Malaysia U., Malaysia, 2556 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มูหมัมดัรอฟลี  แวหะมะ, ปร.ด.(อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
3. ดร.ยทุธนา เก้ือกลู, ปร.ด. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
4. ดร.นิอาบาดี  มิง, Ph.D. (Islamic Jurisprudence and Its Origin), The World Islamic sciences and education U., 

Jordan, 2559 
5. ดร.อิลยาส สิเดะ, ปร.ด. (อิสลามศึกษา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

 
5. หลกัสูตร/สาขาวชิากฎหมายอสิลาม 

  ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อุสมาน  ยนุู, Ph.D. (Islamic Law), Al-Imam Muhammad Ibn Saud  Islamic U., Saudi 

Arabia, 2558 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มะรอนิง สาแลมิง, Ph.D. (Principle of Jurisprudence), Islamic U. of Madinah, Saudi 

Arabia, 2547 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ญาดุลฮกั  ม่ิงสมร, Ph.D. (Islamic Studies-Shariah), Sidi Mohamed Ben Abdellah U., 

Morocco, 2550 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ทธิศกัด์ิ  ดือเระ, น.ม. (กฎหมายมหาชนระหวา่งประเทศ), มธรรมศาสตร์, 2545 



5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อสัมนั แตอาลี, Ph.D. (Fiqh and Usul  al-Fiqh), International Islamic U. Malaysia, 
Malaysia, 2556 
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