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ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
Full Name
Abbreviated Name

ชื่อปริญญา/Degree’s Name
: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา)
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โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 178 หน่วยกิต
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา
บังคับเรียน
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บังคับเรียน
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
บังคับเรียน
1.4) กลุ่มวิชาภาษา
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาศาสตร์
2.2) กลุ่มวิชาชีพครู
- รายวิชาชีพครูบังคับ
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเอก
- เอกบังคับ
- การสอนวิชาเอก
- เอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
...32...
...8…
8
…6…
6
…6…
6
…12…
9
3
...140...
…10…
…48…
36
12
…82…
68
8
6
…6…
…178…
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1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...... หน่วยกิต
1.1)กลุ่มอัลกุรอานและศาสนศึกษา ...8... หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
บังคับเรียน ...8... หน่วยกิต
GE219-301 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1
GE219-302 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
GE219-303 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3
GE219-304 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4
GE219-305 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
GE219-306 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6
GE219-307 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7
GE219-308 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8

หน่วยกิต
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)
1 (0-2-2)

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …6… หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน ...15... หน่วยกิต
GE219-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
3 (3-0-6)
GE219-203 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์ …6... หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
บังคับเรียน ..3... หน่วยกิต
GE219-506 อิสลามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
1.4 กลุ่มวิชาภาษา …12... หน่วยกิต
บังคับเรียน …3…..หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1
GE 219-801 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร1
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
เลือกเรียน …3…..หน่วยกิต
GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
GE 219-802 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร2
GE 219-803 ภาษามลายูเพือ่ การสื่อสาร1
GE 219-806 ภาษาอังกฤษ 2
2)หมวดวิชาเฉพาะด้าน ...140... หน่วยกิต
2.1) กลุม่ วิชาแกน …10….หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED 346-001 หลักศรัทธาพื้นฐานสาหรับครู
ED 346-002 ศาสนบัญญัติพื้นฐานสาหรับครู
ED 346-003 จริยธรรมและภาวะผู้นาในอิสลาม
ED 346-004 วิทยาการการศึกษาอิสลาม
ED 346-005 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
การศึกษาอิสลาม
2.2) กลุม่ วิชาชีพครู …48….หน่วยกิต

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

หน่วยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2.2.1) กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ....36... หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED 347-101 ความเป็นครู
ED 347-102 ปรัชญาการศึกษา
ED 347-103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ED 347-104 จิตวิทยาสาหรับครู
ED347-105 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ED 347-106 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน
ED 347-107 การวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ED 347-108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ED 347-110 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED 347-111 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ครู
ED 347-112 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
ED 347-113 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (90)
2 (90)

2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ..12.. หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ED 347-114 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
6 (240)
ED 347-115 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6 (240)
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา....82....หน่วยกิต
วิชาเอกเคมีบงั คับ จานวน...68...หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AR 202-001 ภาษาอาหรับเพือ่ อิสลามศึกษา 1
AR 202-002 ภาษาอาหรับเพือ่ อิสลามศึกษา 2
HA 202-004 อัลหะดีษเบื้องต้น
HI 202-005 ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด
TA 202-007 อัลกุรอานเบื้องต้น
IS 203-109 อัลตัฟซีร 1
IS 203-110 อัลอะกีดะฮฺ
IS 203-111 อัลหะดีษ 1
IS 203-113 อุศูลอัลฟิกฮ์
IS 203-114 ฟิกฮ์อัลอิบาดาต
IS 203-115 ฟิกฮ์อัลมุอามาลาต
IS 203-116 ฟิกฮ์อัลมะวารีษ
IS 203-117 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
IS 203-119 อิสลามในโลกปัจจุบัน
IS 203-120 ฟิกฮ์อัลดะวะฮฺ
IS 203-125 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
IS 203-126 นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
IS 203-127 ซุนนะฮฺและบิดอะฮฺ
IS 203-206 สังคมมุสลิม
IS 203-208 อิสลามและแนวคิดร่วมสมัย
ED 346-101 ภาษาอังกฤษสาหรับครู

หน่วยกิต
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
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ED 346-102
ED 346-103
ED 346-104

ภาษาอาหรับสาหรับครู
2 (1-2-3)
ภาษามลายูสาหรับครู
2 (1-2-3)
สัมมนาทางการจัดการเรียนรู้อิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา
วิชาการสอนวิชาเอก จานวน...8....หน่วยกิต
ED 346-105 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 1
ED 346-106 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 2
ED 346-107 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 3
ED 346-108 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 4
วิชาเอกเลือก จานวนไม่น้อยกว่า..6....หน่วยกิต
IS 203-201 อัลตัฟซีร 2
3 (3-0-6)
IS 203-202 อัลหะดีษ 2
3 (3-0-6)
IS 203-203 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2
3 (3-0-6)
IS 203-204 ฟิกฮุอัลญินายาต
3 (3-0-6)
IS 203-207 ศาสนศึกษา
3 (3-0-6)

แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
GE 219-301 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต1
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1
GE 219-801 ภาษาอาหรับเพือ่ การสื่อสาร1
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ED 346-001 หลักศรัทธาพื้นฐานสาหรับครู
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาเอก
AR202-001 ภาษาอาหรับสาหรับอิสลามศึกษา 1
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพครู
ED 347-101 ความเป็นครู
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
3 (3-0-3)
3 (3-0-6)
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รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-302 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต2 1 (0-2-2)
GE 219-506 อิสลามกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
GE 219-XXX เลือกภาษา
3 (2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาแกน
ED 346-002 ศาสนบัญญัติพื้นฐานสาหรับครู
2 (2-0-4)

ED 346-003 จริยธรรมและภาวะผู้นาในอิสลาม
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก
AR202-002 ภาษาอาหรับสาหรับอิสลามศึกษา 2
TA202-007 อัลกุรอานเบื้องต้น
HI202-005 ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพครู
ED 347-102 ปรัชญาการศึกษา
รวม

2 (1-2-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
2 (2-0-5)
22

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-303 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (0-2-2)
3
GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ED 346-004 วิทยาการการศึกษาอิสลาม
2 (2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
HA202-004 อัลหะดีษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IS 203-125 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1
3 (3-0-6)
IS 203-110 อัลอะกีดะฮฺ
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
ED 347-104 จิตวิทยาสาหรับครู
3 (3-0-6)
ED 347-110 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
รวม
21
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-304 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (0-2-2)
4
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาแกน
ED 346-005 ประวัติศาสตร์และอารยธรรม
2 (2-0-4)
การศึกษาอิสลาม
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
IS 203-111 อัลหะดีษ 1
3 (3-0-6)
IS203-114 ฟิกฮฺอัลอิบาดาต
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
ED347-105 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
ED 347-106 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
3 (2-2-5)
เรียน
ED 347-111 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
3 (2-2-5)
ครู
ED 347-103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
3 (2-2-5)
รวม
21
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-203 สันติศึกษา
GE 219-305 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต5
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
IS 203-109 อัลตัฟซีร 1
IS 203-113 อูศูลอัลฟิกฮ์
IS 203-116 ฟิกฮ์อัลมะวารีษ
ED346-105 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
ศึกษา 1
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
ED 347-107 การวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
ED 347-108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-2-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
21

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-306 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1 (0-2-2)
6
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
IS 203-115 ฟิกฮ์อัลมุอามาลาต
3 (3-0-6)
IS 203-119 อิสลามในโลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
IS 203-120 ฟิกฮ์อัลดะวะฮฺ
3 (3-0-6)
IS 203-126 นักคิดมุสลิมและกลุ่มฟื้นฟูอิสลาม
3 (3-0-6)
ED 346-101 ภาษาอังกฤษสาหรับครูอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
ED 346-103 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 2
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครู
ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
รวม
20

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-307 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (0-2-2)
7
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
IS 203-117 เศรษฐศาสตร์อิสลาม
3 (3-0-6)
IS 203-127 ซุนนะฮฺและบิดอะฮฺ
3 (3-0-6)
IS 203-206 สังคมมุสลิม
3 (3-0-6)
ED 346-102 ภาษาอาหรับสาหรับครูอิสลามศึกษา 2 (1-2-3)

ED 346-107 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
ศึกษา 3
IS 203-XXX เอกเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพครู
ED 347-112 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
รวม

2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (90)
3 (X-X-X)
22

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GE 219-308 อัลกุรอานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 (0-2-2)
8
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอก
IS 203-208 อิสลามและแนวคิดร่วมสมัย
3 (3-0-6)
ED 346-103 ภาษามลายูสาหรับครูอิสลามศึกษา
2 (1-2-3)
ED 346-104 สัมมนาทางการจัดการเรียนรู้อิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา
ED 346-106 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลาม
2 (1-2-3)
ศึกษา 4
IS 203-XXX เอกเลือก
3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพครู
ED 347-113 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2 (90)
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
3 (X-X-X)
รวม
18

ปีการศึกษาที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์
ED 347-114 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์
ED 347-115 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
รวม

หน่วยกิต
6 (240)
6
หน่วยกิต
6 (240)
6
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกนคณะ จานวน 10 หน่วยกิต
ED 346-001 หลักศรัทธาพื้นฐานสาหรับครู

2 (2-0-4)

(Fundamentals of Iman for Teacher)
ความหมาย ความสาคัญ และพื้นฐานหลักการศรัทธาและการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ เราะซูลและคัมภีร์ในอิสลาม มะลาอี
กะฮฺ วันปรโลก อัลกอฏออฺและอัลกอดัร และสิ่งที่ทาให้หลักการยึดมั่นเป็นโมฆะ นิกาย แนวคิดและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับหลัก
ศรัทธา การประยุกต์ใช้สาหรับครูในการพัฒนาและการบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
ED 346-002 ศาสนบัญญัติพื้นฐานสาหรับครู

2 (2-0-4)

(Fundamentals of Fiqh for Teacher)
ความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาของฟิกฮฺในยุคต่างๆ การกาเนิดของมัซฮับ ศึกษาประวัติและผลงานของ
มุจญ์ตะฮิดีนที่สาคัญ บทบัญญัติเกี่ยวกับการทาความสะอาด การละหมาด การถือศีลอด การจ่ายซะกาตและการทาฮัจญ์ การ
ประยุกต์ใช้สาหรับครูในการพัฒนาตนเองและการบูรณาการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
ED 346-003 จริยธรรมและภาวะผู้นาในอิสลาม

2 (1-2-3)

(Islamic Ethics and Leadership Development)
ความหมาย ความสาคัญ และรูปแบบทางจริยธรรมและภาวะผู้นาของบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้
จริยธรรมในสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาวะผู้นาของบุคลากรทางการศึกษาใน
ทัศนะทั่วไปและทัศนะอิสลาม กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การส่งเสริมบุคลิกภาพและความเป็นผู้นาใน
การเป็นครู การปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นาตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด(ซ.ล.) โดย
นักศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด
ED 346-004 วิทยาการการศึกษาอิสลาม

2 (2-0-4)

(Sciences of Islamic Education)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศึกษาศาสตร์อิสลาม การจัดการศึกษาตามแนวทางอิสลาม สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา เปูาหมายและเนื้อหาการศึกษา วิธีการศึกษา การเป็นครูและผู้เรียน เทคนิคและวิธีการเผยแผ่และการเรียนการสอน การ
นาองค์ความรู้และบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ED 346-005 ประวัติศาสตร์และอารยธรรมการศึกษาอิสลาม

2 (2-0-4)

(History and Civilization of Islamic Education)
ความหมาย ขอบข่าย แหล่งการกาเนิด คุณลักษณะและรูปแบบของการจัดการศึกษาและอารยธรรมอิสลาม พัฒนา
การศึกษาในประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่สมัยของท่านศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.) เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ สมัยอุมัยยะฮฺ สมัยอับบาซียะฮฺ
สมัยอุษมานียะฮฺ และการจัดการศึกษาอิสลามร่วมสมัยในโลกมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบของอารยธรรม
อิสลาม อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามที่มีต่อวงการศึกษา สถาบันทางการศึกษาอิสลาม นักการศึกษามุสลิมที่มีชื่อเสียง
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หมวดวิชาชีพครู 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จานวน 36 หน่วยกิต
ED 347-101 ความเป็นครู

3 (3-0-6)

(Teachership)
คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ สภาพงานครู และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู ครู
ต้นแบบ(ร็อบบานีย์)ในอิสลาม การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ ยวกับวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูและศิษย์ในอิสลาม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน และความรอบรู้ในเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้
ED 347-102 ปรัชญาการศึกษา

2 (2-0-5)

(Educational Philosophy)
แนวคิดของปรัชญา ปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาในอิสลาม และทฤษฏีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิวัฒนาการศึกษา ประวัติและระบบการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และใน
อาเซียน แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาตามปรัชญาและบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในทัศนะทั่วไปและ
หลักการอิสลาม และวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

ED 347-103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู

3 (2-2-5)

(Languages and Culture for Teacher)
หลั กการใช้ ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสารและการปฏิ สั มพั นธ์ ในชั้ นเรี ยนตามแบบอย่ างวั ฒนธรรมไทยเพื่ อความเป็ นครู
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นในการพัฒนาวิชาชีพครู หลักการและฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อความหมายอย่างถูกต้องเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
ชีวิตประจาวัน เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ ค่านิยมของครูตามแบบอย่างวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ED 347-104 จิตวิทยาสาหรับครู

3 (3-0-6)

(Psychology for Teacher)
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและให้
คาปรึกษา จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาและจิตวิทยาการศึกษาในอิสลาม มนุษยสัมพันธ์
การปรับตัว การนาหลัก
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จิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ED 347-105 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

3 (2-2-5)

(Curriculum and Curriculum Development)
พื้นฐานและทฤษฏีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรในอิสลาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และเปูาหมายของ
หลักสูตร หลักการและการฝึกปฏิบัติ การออกแบบและจัดทาหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ED 347-106 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

3 (2-2-5)

(Learning and Classroom Management)
ทฤษฏี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ การจัดการเรียนรู้ในอิสลาม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการอิสลาม การบูรณการการเรียนรู้แบบเรียนรวม หลักการ
แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ หลักการและการฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพื่อการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริง

ED 347-107 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3 (2-2-5)

(Research for Development Learning)
หลักการ แนวคิด ความสาคัญของการวิจัยและการวิจัยในอิสลาม ทฤษฏี รูปแบบ เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย และแนว
ปฏิบัติในการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน หลักการและการฝึกปฏิบัติ การจัดทาโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน การดาเนินการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการเผยแพร่ งานวิจั ย การศึ ก ษา การสั งเคราะห์ แ ละการใช้ งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการพั ฒนาการเรี ย นรู้ และการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จรรยาบรรณนักวิจัย
ED 347-108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3 (2-2-5)

(Educational Innovation and Information Technology)
หลักการ แนวคิด ขอบข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
การศึกษา อิสลามกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร การใช้
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แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการและการฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การ
ผลิตและจัดรูปแบบสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย การเลือก การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3 (2-2-5)

(Learning Measurement and Evaluation)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการและแนวคิด
การวัดและประเมินผลในอิสลาม รูปแบบและเทคนิคการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือวัดผล การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟูมสะสมงาน การให้ระดับขั้น การ
ประเมินโครงการทางการศึกษา การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนซ่อมเสริม การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน
ED 347-110 การประกันคุณภาพการศึกษา

3 (2-2-5)

(Educational Quality Assurance)
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพในอิสลาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา การจัดการคุณภาพ การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครูในการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักการและการฝึกปฏิบัติ การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง การประเมินภายนอก การวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดทาแผนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ED 347-111 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู

3 (2-2-5)

(Ethic and Codes of Conduct for Teacher)
หลักธรรมาภิ บาล ความซื่อสัต ย์สุจริ ต คุณ ธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิ ชาชีพ ครูในอิสลาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่คุรุสภากาหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสียสละให้สงั คม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและตามหลักการอิสลาม การจัดและการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณความเป็นครู
ED 347-112 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

2 (90)

(Teaching Professional Experience I)
ศึก ษาในชั้ น เรี ยนและในสถานศึก ษาด้ วยการบู รณการความรู้ ทางวิชาชีพ ครู ต ามหลัก สูต รและการมี ส่ วนร่ วมกั บ
สถานศึกษาโดยการสังเกตเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ภาระงานของครูผู้สอน หน้าที่ครูประจาชั้น การบริหารสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้า งความรู้ด้วยตนเองแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ปฏิบัติการจัดทา
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แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง ฝึกการออกแบบทดสอบ
ข้อสอบหรือเครื่องมื อวัดประเภทต่างๆ การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเ รีย น
ตลอดจนการประเมินผลผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ
ED 347-113 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

2 (90)

(Teaching Professional Experience II)
พัฒนาความเป็นครูมืออาชีพผ่านทักษะการบูรณาการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดทาแผนการ
เรียนรู้วิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การผลิตสื่อและการทดลองสอนในสถานการณ์จริง
ศึกษางานวิจัยและทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นาผลการศึกษาและการทาวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปใช้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในบริบทและจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย ปฏิบัติกจิ กรรมอาสา และนาเสนอผลงานรวม
จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเพื่อการประเมินผลการเรียน
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ED 347-114 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6 (240)

(Professional Teaching Practice in School I)
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆในวิชาเอก และปฏิบัติภารกิจของครูอย่างครบถ้วนทุกด้าน ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การจัดโครงการและ/หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดทาบันทึกผลและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ

ED 347-115 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6 (240)

(Professional Teaching Practice in School II)
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณการ ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและวิธีการในรูปแบบต่างๆสอดคล้องกับวิชาเอก ปฏิบัติภารกิจของ
ครูอย่างครบถ้วนทุกด้าน ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การจัดโครงการ
และ/หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การทาวิจัยในชั้ นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน การจัดทาบันทึกผลและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ และสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
AR 202-001 ภาษาอาหรับสาหรับอิสลามศึกษา 1
(Arabic for Islamic Studies I )

3(3-0-6)
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1. หลักไวยากรณ์
ประวัติความเป็นมาของภาษาอาหรับ หลักไวยากรณ์และอักขระวิธี ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาอาหรับกับวิชาศา
สนบัญญัติ คาประเภทต่างๆ และลักษณะของคา คานาม คากริยา และ อัลมับนีย์และอัลมุอฺรอบ อาลามาตุลเอียะอ์รอบ คากริยา
ประเภทของคากริยา คากริยาทั้งห้า คานามมันศูบาตรประกอบด้วยอัลมัฟอูลอัลมุฎลัก อัลมัฟอูลุมบิฮฺ อัลมัฟอูลลิอัจญ์ลิฮฺ อัลมัฟ
อูลมะอะฮฺ อัลหาล อัตตัมยิส อัลอิสติซนาอฺ อัลมุนาดา
2. อักขระวิธี
คานามแท้ คากริยาแท้ คานามเพิ่ม และรูปต่างๆ ของคาแท้และคาเพิ่ม ฮัมซะฮฺเชื่อมต่อ ฮัมซะฮฺจาแนก หลักวิธีของ
การอัตตัศฆีร หลักวิธีของการอันนะสับ
AR 202-002 ภาษาอาหรับสาหรับอิสลามศึกษา 2

3(3-0-6)

(Arabic for Islamic Studies 2)
1. หลักไวยากรณ์
คานามมัรฟูอฺ ซึ่งประกอบด้วย อัลฟาอีล นาเอ็บ อัลฟาอีล อัลมุมตะดะอฺและอัลคอบัร อันนะวาซิค ซึ่งประกอบด้วยกา
น่าวะอะเคาะวาตุฮา คากริยามุกอรอบะฮฺ กริยารอยาอฺ และกริยาซูรูอฺ อินน่าวะอะเคาะวาตุฮา ซ็อนน่าวะอะเคาะวาตูฮา อัตตะ
วาบิอฺ ซึ่งประกอบด้วย อัลนะอัต อัลเตากีด อัลบะอัล และอัลอะตอฟ ประเภทต่างๆ ของคานามมัจญรูร๊อต ซึ่งประกอบด้วยมัจญ
รูรด้วยการพิงคา การพิงเชิงความหมาย การพิงเชิงถ้อยคา และการพิงประโยคหรือวลี
2. อักขระวิธี
อัลอัสมอฺ อัลชตักกอต ซึ่งประกอบด้วยอิสมูฟาอีล อิสมุลมัฟอูล อัศศิฟาตูลมุชับบะฮะฮฺ อิมุอัลตัฟฎีล อิสมุอัลมะกาน
อิสลมุอัลซะมาน อิสมุอัลอาละฮฺ ความหมายของการอิอฺลาล และประเภทต่างๆ ความหมายของอัลอิบดาล และพยัญชนะต่างๆ
ที่มีอิบดาล
HA 202-004 อัลหะดีษเบื้องต้น

3(3-0-6)

(Ulum al-Hadith )
ประวัติความเป็นมาของวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัลหะดีษ การบันทึกและตาราที่แพร่หลายเกี่ยวกับ วิชานี้ นิยาม
คาศัพท์พื้นฐานต่างๆ เช่น อัสสุนนะฮฺ อัลหะดีษ อัลเคาะบัร อัลอะษัร อัลหะดีษอัลกุดสีย์ อิสนาด อัลมัตนฺ อัลมุสนัด และอัล
หาฟิซ สถานภาพของสุนนะฮฺในอิสลาม ลาดับของสุนนะฮฺต่ออัลกุรอาน วิธีการกลั่นกรองและการอ้างอิงหลักฐานสุนนะฮฺ การ
จาแนกหะดีษออกเป็ นประเภทต่า งๆ ประเภทของอัล หะดิษ หะดีษอั ลมุตะวาติร และหะดีษอัล อาหาด ประเภทของอัลหะ
ดีษอัลมัรฝูอฺ อัลหะดีษอัลเมากูฟ และอัลหะดีษอัลมักตูอฺ ประเภทของอัลหะดีษอัศเศาะหีฮฺ อัลหะดีษอัลหะซัน และอัลหะดีษ
อัฏเฎาะอีฟประเภทของหะดีษที่ถูกปฏิเสธเพราะความบกพร่องของผู้รายงานและหนทางที่ทาให้หะดีษมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น การ
รับหะดีษ การรายงานหะดีษ การบันทึกหะดีษ จรรยาบรรณของผู้เล่าหะดีษและผู้แสวงหาหะดีษ
HI 202-005 ชีวประวัตินบีนบีมุฮัมมัด
(Biography of the Prophet Muhammad)

3(3-0-6)
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ชีวประวัติของนบีมุฮัมมัด(ซ.ล.) สมัยมักกะฮฺ และสมัยมะดีนะฮฺ ตลอดจนศึกษาชีวประวัติ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัติ
TA 202-007 อัลกุรอานเบื้องต้น

3(3-0-6)

(Ulum al-Quran)
ความสาคัญ ความยิ่งใหญ่และประวัติของอัลกุรอาน อัลวะฮฺยู สาเหตุของการประทานโองการและความแตกต่าง
ระหว่างซูเราะฮฺ อัลมักกียะฮฺ อัลมะดานียะฮฺ และอื่นๆ ความหมาย ความสาคัญ และด้านต่างๆ ของอิอฺญาซุลกุรอาน ตลอดจน
ศึกษากฎเกณฑ์และมารยาทของมนุษย์ต่ออัลกุรอาน
วิชาเอกบังคับ(บังคับ)
IS 203-109 อัลตัฟซีร 1

3(3-0-6)

(al-Tafsir I)
ศัพท์และความเป็นมาของสูเราะฮฺต่างๆ ตั้งแต่สูเราะฮฺอัลอะลาถึงสูเราะฮฺอันนาส หลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ มะลาอิ
กะฮฺ คัมภีร์ ศาสนทูตและวันแห่งการพิพากษา การวิเคราะห์หลักฐานการมีอยู่ของอัลลอฮฺในธรรมชาติ การสานึกในความ
รับผิดชอบสูงสุดต่อหน้าอัลลอฮฺ โทษของสิ่งที่เป็นบาปต่อชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า แบบอย่างของศาสนทูต จุดจบของ
ฝุายอธรรม จุดยืนต่อชัยฏอน ความสาคัญ กฎเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้ จากสูเราะฮฺต่างๆ ตั้งแต่สูเราะฮฺอัลอะลาถึง
สูเราะฮฺอันนาส

IS 203-110 อัลอะกีดะฮฺ

3(3-0-6)

(Al-Aqidah)
ความหมาย ขอบเขต การกาเนิดและประเภทของเตาฮีด เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ หลักฐานต่างๆ ทัศนะของบรรดามุสลิม
ยุคสะลัฟและเคาะลัฟในเรื่องหลักเตาฮีดเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะต่างๆ ของอัลลอฮฺ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเตาฮีด
และสาเหตุ เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ ความสาคัญ หน้าที่ของบ่าวต่ออัลลอฮฺ การละเว้นจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ เช่น การใช้
เครื่องรางของขลังต่างๆ การเสกเปุาคาถาอาคม และไสยศาสตร์
IS 203-111 อัลหะดีษ 1

3(3-0-6)

(Al-Hadith I)
ศึกษาสะนัด ตัวบท และความหมายหะดีษจาก เศาะเหียะหฺอัลบุคอรี 15 หะดีษจากหนังสือฟัตหุลบารีย์ เรื่อง บัดอุ
ลวะห์ยี อัลอีมาน อัลอิอ์ติศอมบิลกิตาบวัสซุนนะฮฺ เศาะเหียะหฺมุสลิม 15 หะดีษจากหนังสือ ชัรหฺ อันนะวะวีย์ เรื่อง อัลบิรร์
วัศศิละฮฺ มุนาฟิกีน อัลอิมาเราะฮฺ
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IS 203-113 อุศูลอัลฟิกฮฺ

3(3-0-6)

(Usul al-Fiqh)
ประวัติความเป็นมาของอุศูลอัลฟิกฮฺ อัลอะหฺกาม ความหมาย ประเภท อัลหากิม อัลมะหฺกูมฟีฮฺ อัลมะหฺกูมอะ
ลัยฮฺ แหล่งที่มาของหุกม์ที่เห็นพ้องและที่ขัดแย้ง ได้แก่อัลกุรอาน ซุนนะฮฺ อิจญ์มาอฺ กิยาส อิสติหฺซาน มะศอลิหฺมุรสะละหฺ
อุรฟ์ การตีความตัวบท คาสั่งและข้อห้าม
IS 203-114 ฟิกฮฺอัลอิบาดาต

3(3-0-6)

(Fiqh al-Ibadat)
ความหมาย ประวัติความเป็นมาของฟิกฮฺในยุคต่างๆ การกาเนิดของมัซฮับ ศึกษาประวัติและผลงานของมุจญ์ตะฮิดีน
ที่สาคัญ บทบัญญัติเกี่ยวกับการทาความสะอาด การละหมาด การถือศิลอด การจ่ายซะกาตและการทาฮัจญ์

IS 203-115 ฟิกฮฺอัลมุอามาลาต

3(3-0-6)

(Fiqh al-Mu’amalat)
หลักการพื้นฐานของมุอามะลาต การซื้อขาย การกู้ยืม ดอกเบี้ย การประกัน การเช่า การจานอง จานา และมุชา
เราะกะฮฺ
การหมั้น ประเภทผู้ต้องห้ามในการสมรส การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา สิทธิและหน้าที่ของคู่สามี
ภรรยา การหย่า การฟะซัค การคุลอฺ การจัดการทรัพย์สินหลังการหย่า และการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู

IS 203-116 ฟิกฮฺอัลมะวารีษ

3(3-0-6)

(Fiqh al-Mawarith)
ความหมาย ความเป็นมาของมรดก ประเภทของทรัพย์มรดก เงื่อนไขและข้อห้ามของการตกทอดทรัพย์มรดก การ
คานวณอัศลุลมัสอะละฮฺ ทายาทและส่วนแบ่งในมรดก การแบ่งมรดกกรณีพิเศษ การกันสิทธิในมรดก กรณีผู้สาบสูญและ
ทารกในครรภ์ การร๊อดด์ การเอาล์ มุนาสะค๊อต และตะคอรุจญ์ พินัยกรรม ความหมาย ประเภท หลักเกณฑ์ และการ
เป็นโมฆะของพินัยกรรม
IS 203-117 เศรษฐศาสตร์อิสลาม

3(3-0-6)

(Islamic Economics)
ความหมาย ความสาคัญ พื้นฐานทางศาสนาและโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม เศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณธรรมจริยธรรมอิสลามด้านเศรษฐกิจ
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วิวัฒนาการของธนาคารอิสลาม ระบบธนาคารอิสลาม ธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอิสลาม เช่น การให้กู้ การ
ค้าประกัน บัตรเครดิต เล็ตเตอร์อ๊อฟเครดิต วะดีอะฮฺ มุฎอเราะบะฮฺ การขายผ่อน การขายแบบ มุรอบะหะฮฺ การขาย
แบบอีนะฮฺและเช็ค
IS 203-119 อิสลามในโลกปัจจุบัน

3(3-0-6)

(Islam in Contemporary World)
นิยามและความสาคัญของโลกมุสลิม องค์กรที่ประชุมอิสลาม (OIC) สถานภาพของโลกมุสลิมด้านการศึกษา สังคม
การเมือง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน กรณีปัญหาปาเลสไตน์ อิรักและอัฟกานิสถาน และชนกลุ่มน้อยมุสลิม แนวโน้มของอิสลาม
และโลกมุสลิมในอนาคต
IS 203-120 ฟิกฮฺอัลดะอฺวะฮฺ

3(3-0-6)

(Fiqh al-Da’wah )
ความหมายและความสาคัญของดะอฺวะฮฺ หลักการดะอฺวะฮฺของบรรดานบี ศึกษาตัวอย่างการดะอฺวะฮฺของท่านนบีนุหฺ
อิบรอฮีม มูซา อีซา มุหัมมัด คุณสมบัติที่สาคัญของนักดะอฺวะฮฺ วิธีการดะอฺวะฮฺที่สาคัญ วิเคราะห์และออกแบบวิธีการดะอฺ
วะฮฺที่มีประสิทธิภาพ ศึกษาตัวอย่างและเทคนิคของการดะอฺวะฮฺ การดะอฺวะฮฺด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
IS 203-125 ประวัติศาสตร์อิสลาม 1

3(3-0-6)

(Islamic History I)
สังเขปประวัติศาสตร์อิสลามในยุคคอลีฟะฮ์อัรรอชีดีนทั้ง 4 คืออบูบักร อุมัร อุษมาน และอาลี เหตุการณ์ที่สาคัญ
และผลงานที่โดดเด่นของแต่ละท่าน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อบิดเบือนที่เกี่ยวกับเคาะลีฟะฮ์อัรรอชีดีนทั้ง 4

IS 203-126 นักคิดมุสลิมและกลุม่ ฟื้นฟูอิสลาม

3(3-0-6)

(Muslim Thinkers and Tajdid Movement)
นิยาม และความสาคัญของการฟื้นฟู ในอิสลาม ประวัติและผลงานของกลุ่มฟื้นฟูอิสลามที่สาคัญต่างๆ เช่น อิควาน
มุสลิมูน ญะมาอะฮฺอิสลามีย์ หะรอกะฮฺนะฮเฏาะฮฺ อันนูร ญะมาอะฮฺดะอฺวะฮฺตับลีฆ เป็นต้น ประวัติและผลงานของนัก
คิดมุสลิม เช่น อิบนุตัยมียะฮฺ มุฮัมมัดอับดุลวะฮาบ มุหัมมัดรอชีดรี ฏอ หะสันอัลบันนา สัยยิดกุฏุบ์ อบูอะลาอัลเมาดูดีย์
อบูหะสันอันนัดวีย์ มาลิกบินนบี สะอีดนูรซี เป็นต้น
IS 203-127 ซุนนะฮฺและบิดอะฮฺ

3(3-0-6)

(Sunnah and Bid’ah)
ความหมายของอัสสุนนะฮฺ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล -ญะมาอะฮฺ ความหมายและชนิดของบิดอะฮฺ สาเหตุของการเกิด
บิดอะฮชนิดต่างๆพร้อมวิเคราะห์การปฎิบัติที่เป็นบิดอะฮฺในสังคมมุสลิม
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IS 203-206 สังคมมุสลิม

3(3-0-6)

(Muslim Society)
โครงสร้างสังคมอิสลามด้านอะกีดะฮฺ อีบาดะฮฺ การส่งเสริมความดียับยั้งความชั่ว ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในสังคม มุสลิมในพหุสังคม คุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกัน จารีตประเพณี กฎหมาย เศรษฐกิจ
การศึกษา การพักผ่อนและสันทนาการในสังคมมุสลิม สตรีมุสลิม บทบาทและหน้าที่ต่อศาสนา ครอบครัว
และสังคม
IS 203-208 อิสลามและแนวคิดร่วมสมัย

3(3-0-6)

(Islam and Contemporary Ideologies)
อิสลามกับแนวคิดร่วมสมัยต่างๆ เช่น ระบอบประชาธิปไตย ทุนนิยม คอมมิวนิสต์ สังคมนิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธิ
ประโยชน์นิยม ทฤษฎีระเบียบโลกใหม่ ลัทธิแยกศาสนาออกจากการเมือง ขบวนการ มิชชันนารี และขบวนการไซออนิสต์
ED 346-101 ภาษาอังกฤษสาหรับครู

2 (1-2-3)

(English for Islamic Studies Teacher)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสาหรับครู ศัพท์เฉพาะภาษาอังกฤษทางวิชาชีพครู การใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเผยแพร่สัจธรรมสู่สาธารณชน

ED 346-102

ภาษาอาหรับสาหรับครู

2 (1-2-3)

(Arab for Islamic Studies Teacher)
คาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หลักการเขียนและการคัดอักษรภาษาอาหรับ การนับจานวน
การบอกเวลา การแนะนาตัวเอง การพูดคุยสนทนาประโยคภาษาอาหรับในชีวิตประจาวันและการจัดการเรียนรู้ การฟัง การอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะ คา และประโยค การเขียนประโยคและอนุเฉทโดยเน้นความถูกต้องด้านไวยากรณ์
ED 346-103

ภาษามลายูสาหรับครู

2 (1-2-3)

(Malay for Islamic Studies Teacher)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายูสาหรับครู หลักการเขียนภาษามลายูด้วยอักษรรูมีและยาวี ศัพท์เฉพาะ
ภาษามลายูในการสื่อสาร และการจัดการเรียนรู้ การสื่อสารภาษามลายูในการเผยแพร่สัจธรรมสู่สาธารณชน

327
ED 346-104 สัมมนาทางการจัดการเรียนรู้สอนอิสลามศึกษา

2 (1-2-3)

(Seminar in Teaching Profession of Islamic Studies)
สัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับวิชาชีพการสอนอิสลามศึกษา โดยนาประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจของสาธารณะ ที่ เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้อิส ลามศึก ษาในประเทศและระดับ สากล เพื่อนาหลักวิชาการหรือ ทฤษฏีที่ ศึกษามาประยุก ต์ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการสอนอิสลามศึกษา
วิชาการสอน(วิชาเอก)
ED 346-105 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลามศึกษา 1

2 (1-2-3)

(Instructional Management of Islamic Studies 1)
ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอัล -กุรอาน และอัล -หะดีษ คุณลักษณะ
บทบาทและหน้าที่ของผู้สอนและผู้เรียนอิสลามศึกษา รูปแบบ เทคนิ คและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สาระอัล-กุรอาน และสาระอัล-หะดีษ การจัดการเรียนรู้และการบริหารชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ฝึกการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

ED 346-106 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลามศึกษา 2

2 (1-2-3)

(Instructional Management of Islamic Studies 2)
ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนอะกิดะฮฺ ฟิกฮฺ อัตตารีค และอัคลาก รูปแบบ
เทคนิคและวิธีการสอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้สาระอัล -อะกิดะฮฺ สาระอัล -ฟิกฮฺ สาระอัต -ตารีค และ
สาระอัล-อัคลาก การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา
ED 346-107 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลามศึกษา 3

2 (1-2-3)

(Instructional Management of Islamic Studies 3)
ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาอาหรับ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
สอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ การวัดและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การฝึกการจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
ED 346-108 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระอิสลามศึกษา 4
(Instructional Management of Islamic Studies 4)

2 (1-2-3)
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ความสาคัญ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสาระภาษามลายู รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ
สอน การออกแบบ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับและภาษามลายู การวัดและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ การฝึก
การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาค และการประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
วิชาเอกเลือก
IS 203-201 อัลตัฟซีร 2

3(3-0-6)

(al-Tafsir II)
คุณลักษณะของอัลกุรอานจากคาพูดของญิน
สูเราะฮฺอัลญิน ความเป็นมาของสูเราะฮฺอัลมุซซัมมิล
เราะฮฺอัลมุซซัมมิล ความหมายของนัฟสุลเลาวามะฮฺ
ภาพของผู้อธรรม เปูาหมายชีวิต ลักษณะของมนุษย์
IS 203-202 อัลหะดีษ 2

ความมั่นคงต่อหลักคาสอนของอัลลอฮฺทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ใน
ความสาคัญกิยามุลลัยล์ ข้อลดหย่อนในการประกอบอิบาดะฮฺ ในสู
สภาพของวันแห่งการฟื้นคืนชีพ เหตุผลที่โลกนี้ได้ชื่อว่าโลกที่แสนสั้น
ในสูเราะฮฺอัลกิยามะฮฺ
3(3-0-6)

(al-Hadith II)
ศึกษาสะนัด ตัวบท และความหมายหะดีษจากสุนันทั้งสี่ และมุสนัดอะหฺมัด 40 หะดีษ ในเรื่อง มารยาทของมุสลิม
ต่ออัลลอฮฺ ต่อครอบครัว และสังคม
IS 203-212 ประวัติศาสตร์อิสลาม 2

3(3-0-6)

(Islamic History II)
สังเขปประวัติศาสตร์อิสลามตั้งแต่ราชวงศ์อุมัยยะฮฺ จนถึงการล่มสลายของราชวงศ์อุษมานียะฮ์ พร้อมกับวิเคราะห์
สาเหตุของความรุ่งเรือง และการเสื่อมโทรมของแต่ละราชวงศ์ ตลอดจนเหตุการณ์สาคัญๆในประวัติศาสตร์อิสลาม
IS 203-203 ฟิกฮฺอัลญินายาต

3(3-0-6)

(Fiqh al-Jinayat)
ความหมาย ประเภทความผิดและโทษทางอาญา การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย การทาแท้ง การฆ่าตัวตาย และ
การปูองกันตัว ความผิดฐานลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ผิดประเวณี ใส่ร้ายผู้อื่นผิดประเวณี ดื่มน้าเมา ตกศาสนา และกบฏ
IS 203-207 ศาสนศึกษา

3(3-0-6)

(Religious Studies)
เปรียบเทียบจุดกาเนิดและความหมายของศาสนาตามทัศนะของศาสนาอิสลามและศาสนาต่างๆตลอดจนแนวทางใน
การศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบตามทัศนะของนักวิชาการมุสลิมและนักวิชาการตะวันตก พร้อมทั้งศึกษาเปรียบเทียบหลักคา
สอนจริยธรรม จุดมุ่งหมายสูงสุด หลักศรัทธา และหลักปฏิบัติ ในศาสนาอิสลาม ฮินดู พุทธ ยูดาย และคริสต์

