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โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชาตามหมวดวิชาและกลุ่มวิชา

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 178 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย
หมวดวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาภาษา
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน
1.4) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกนคณะ
2.2) กลุ่มวิชาชีพครู
- วิชาชีพครูบังคับ
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่นอ้ ยกว่า
- วิชาเอก
- วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
32
6
6
12
9
3
8
140
10
48
36
12
82
70
6
6
6
178

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE 219-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต 3 (3-0-6)
GE 219-203 สันติศึกษา
3 (3-0-6)
1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
รหัสวิชา
รหัสวิชา
GE 219-506

อิสลามกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
1.3) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
GE 219-806 ภาษาอังกฤษ 2
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
GE 219-803 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1

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

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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GE 219-804 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
GE 219-807 ภาษาอังกฤษ 3

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

1.4) กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา 8 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษามุสลิม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-301
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 1
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-302
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 2
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-303
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 3
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-304
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 4
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-305
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 5
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-306
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 6
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-307
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 7
อัลกุรอานเพื่อการพัฒนา
GE 219-308
1 (0-2-1)
คุณภาพชีวิต 8
รายวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาต่างศาสนิก
GE 219-317 ศาสนาเปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
GE 219-318 บทบาทศาสนาในสังคม
2 (2-0-4)
GE 219-319 ศาสนาและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
ศาสนาในกลุม่ ประเทศ
2 (2-0-4)
GE 219-320
อาเซียน
2) หมวดวิชาเฉพาะ 140 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกนคณะ 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED 346-001 หลักศรัทธาพื้นฐานสาหรับครู
ศาสนบัญญัติพื้นฐานสาหรับ
ED 346-002
ครู
จริยธรรมและภาวะผู้นาใน
ED 346-003 อิสลาม
ED 346-004 วิทยาการศึกษาอิสลาม
ประวัติและอารยธรรม
ED 346-005
การศึกษาอิสลาม

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

2.2) กลุ่มวิชาชีพครู 48 หน่วยกิต
- วิชาชีพครูบังคับ 36 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ED 347-101 ความเป็นครู
ED 347-102 ปรัชญาการศึกษา
ED 347-103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ED 347-104 จิตวิทยาสาหรับครู
หลักสูตรและการพัฒนา
ED 347-105
หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้และการ
ED 347-106
จัดการชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
ED 347-107
เรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ED 347-108
สารสนเทศทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการ
ED 347-109
เรียนรู้
ED 347-110 การประกันคุณภาพการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ED 347-111
จรรยาบรรณครู
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
ED 347-112 เรียน 1
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
ED 347-113
เรียน 2

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

- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การปฏิบัติการสอนใน
ED 347-114
6 (240)
สถานศึกษา 1
การปฏิบัติการสอนใน
ED 347-115
6 (240)
สถานศึกษา 2
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต
- วิชาเอก 70 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AR 216-111 วากยสัมพันธ์ 1
AR 216-112 วากยสัมพันธ์ 2
AR 216-113 วากยสัมพันธ์ 3
AR 216-114 อักขระวิธี 1
AR 216-115 อักขระวิธี 2
AR 216-121 สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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AR 216-122 ฉันทศาสตร์อาหรับ
การกล่าวสุนทรพจน์และการ
AR 216-123
โต้วาที
AR 216-124 การพูดอาหรับระดับสูง
AR 216-131 การอ่านอาหรับระดับสูง
AR 216-141 การเขียนอาหรับระดับสูง
AR 216-151 การแปลอาหรับ
AR 216-161 วาทศาสตร์อาหรับ 1
AR 216-162 วาทศาสตร์อาหรับ 2
AR 216-163 วาทศาสตร์อาหรับ 3
AR 216-164 วรรณคดีอาหรับ 1
AR 216-165 วรรณคดีอาหรับ 2
AR 216-166 วรรณคดีอาหรับ 3
AR 216-181 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
AR 216-182 พจนานุกรมและห้องสมุด
การพูดอาหรับสาหรับการ
ED 348-101
จัดการเรียนรู้
สานวนภาษาในอัลกรุอาน
ED 348-102
สาหรับครู
สานวนภาษาในอัลหะดีษ
ED 348-103
สาหรับครู
สัมมนาทางการสอนภาษา
ED 348-104
อาหรับ
การพัฒนาหลักสูตรการสอน
ED 348-105
ภาษาอาหรับเป็นภาษาทีส่ อง

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

- วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ED 348-106 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 1 2 (1-2-3)
ED 348-107 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 2 2 (1-2-3)
ED 348-108 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 3 2 (1-2-3)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
AR 216-261 วรรณคดีเปรียบเทียบ
AR 216-262 ร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัย
AR 216-271 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
ภาษาอาหรับเพื่อการ
AR 216-272
ท่องเที่ยว
AR 216-276 ภาษาอาหรับเพื่อการ

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

สื่อสารมวลชน
อารยธรรมอาหรับ-อิสลามใน
AR 216-281
ภูมิภาคอาเซียน

3 (3-0-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด ๆ ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี และเป็ น ไปตามข้อ ก าหนดเฉพาะ
สาหรั บ รายวิ ชานั้ น ๆ โดยความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
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แผนการเรียนปกติ
ปีการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

GE 219-201 อิสลามและวิถีการดาเนินชีวิต
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 1
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
GE 219-301

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

ED 346-001 หลักศรัทธาพื้นฐานสาหรับครู

2 (2-0-4)

AR 216-111 วากยสัมพันธ์ 1

3 (3-0-6)

AR 216-114 อักขระวิธี 1
ED 347-101 ความเป็นครู

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

รวม

21

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-302
ชีวิต 2
GE 219-506 อิสลามกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
GE 219-804 ภาษาอังกฤษ 2
ศาสนบัญญัติพื้นฐานสาหรับ
ED 346-002 ครู
ED 346-003 จริยธรรมและภาวะผู้นาใน
อิสลาม
ประวัติและอารยธรรม
ED 346-005
การศึกษาอิสลาม
AR 216-112 วากยสัมพันธ์ 2
AR 216-115 อักขระวิธี 2
ED 347-102 ปรัชญาการศึกษา
รวม

หน่วยกิต
1 (0-2-2)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-5)
21

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-303
ชีวิต 3
GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
GE 219-XXX เลือกกลุ่มวิชาภาษา
ED 346-004 วิทยาการการศึกษาอิสลาม
วากยสัมพันธ์ 3
AR 216-113

ED 346-110 การประกันคุณภาพการศึกษา

3 (3-0-6)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-304
ชีวิต 4
AR 216-131 การอ่านอาหรับระดับสูง
AR 216-161 วาทศาสตร์อาหรับ 1
AR 216-164 วรรณคดีอาหรับ 1
ED 346-105 หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ED 346-108
สารสนเทศทางการศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมและ
ED 346-111
จรรยาบรรณครู
ED 346-103 ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู

รวม

21

รวม

การพูดอาหรับสาหรับการ
จัดการเรียนรู้
ED 346-104 จิตวิทยาสาหรับครู
ED 348-101

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

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

หน่วยกิต
1 (0-2-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
22
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ปีการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

GE 219-203 สันติศึกษา
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 5
หมวดวิชาเฉพาะ
AR 216-121 สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
AR 216-141 การเขียนอาหรับระดับสูง
AR 216-162 วาทศาสตร์อาหรับ 2
GE 219-305

AR 216-165 วรรณคดีอาหรับ 2
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดการชั้นเรียน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
ED 346-107
เรียนรู้
รวม
ED 346-106

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-306
ชีวิต 6

1 (0-2-2)

หมวดวิชาเฉพาะ

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

AR 216-122
AR 216-151
AR 216-163
AR 216-166

หน่วยกิต
1 (0-2-2)

ฉันทศาสตร์อาหรับ
การแปลอาหรับ
วาทศาสตร์อาหรับ 3
วรรณคดีอาหรับ 3
สานวนภาษาในอัลกรุอาน
ED 348-102
สาหรับครู

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

3 (2-2-5)

ED 348-106 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ1

2 (1-2-3)

3 (2-2-5)

ED 346-109

3 (3-0-6)

22

การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้
รวม

3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
21

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-307
ชีวิต 7
หมวดวิชาเฉพาะ
สานวนภาษาในอัลหะดีษ
ED 348-103
สาหรับครู
AR 216-181 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรการสอน
ED 348-105 ภาษาอาหรับ เป็นภาษาที่
สอง
การจัดการเรียนรู้ภาษา
ED 348-107
อาหรับ 2
AR 216-XXX เอกเลือกบังคับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
ED 346-112 เรียน 1
หมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
XX XXX-XXX
รวม

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
ชื่อวิชา

3 (3-0-6)

รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อัลกุรอานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
GE 219-308
ชีวิต 8
หมวดวิชาเฉพาะ
การกล่าวสุนทรพจน์และการ
AR 216-123
โต้วาที
AR 216-182 พจนานุกรมและห้องสมุด

2 (1-2-3)

ED 348-104

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

สัมมนาทางการสอนภาษา
อาหรับ

การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ
3
3 (X-X-X) AR 216-XXX เอกเลือกบังคับ
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
2 (0-4-6) ED 346-113
เรียน 2
หมวดวิชาเลือกเสรี
3(X-X-X) XX XXX-XXX วิชาเลือกเสรี
19
รวม
2 (1-2-3)

ED 348-108

หน่วยกิต
1 (0-2-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (X-X-X)
2 (0-4-6)
3(X-X-X)
19
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ปีการศึกษาที่ 5
ภาคเรียนที่

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

ปฏิบัติการวิชาชีพ

ED 347-114

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

6 (240)

รวม
2

ปฏิบัติการวิชาชีพ

ED 347-115

6
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รวม

6 (240)
6

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 140 หน่วยกิต
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
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ED 346-004 วิทยาการการศึกษาอิสลาม
2 (2-0-4)
(Sciences of Islamic Education)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและศึกษาศาสตร์อิสลาม การจัดการศึกษาตามแนวทางอิสลาม สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา เป้าหมายและเนื้อหาการศึกษา วิธีการศึกษา การเป็นครูและผู้เรียน เทคนิคและวิธีการเผยแผ่และการเรียนการสอน การ
นาองค์ความรู้และบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ED 346-005 ประวัติและอารยธรรมการศึกษาอิสลาม
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
หมวดวิชาชีพครู 48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ จานวน 36 หน่วยกิต
ED 347-101 ความเป็นครู
3 (3-0-6)
(Teacher ship)
คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู จิตวิญญาณและทักษะความเป็นครู ครูต้นแบบ (ร็อบบานีย์) ในอิสลาม
มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู การสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและสมรรถนะความเป็ น ครู การสร้ า ง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู การจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครูและศิษย์ในอิสลาม
ปฏิ สั ม พั นธ์ ร ะหว่ างครู กั บ ผู้เ รี ย นเพื่อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ เ รีย น และความรอบรู้ ใ นกลยุ ท ธ์ ก ารสอนเพื่ อการคิ ด วิเ คราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
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
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ชีวิตประจาวัน เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ความเชื่อ ค่านิยมของครูตามแบบอย่างวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ED 347-104 จิตวิทยาสาหรับครู
3 (3-0-6)
(Psychology for Teacher)
จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและให้
คาปรึกษา จิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ จิตวิทยาและจิต วิทยาการศึกษาในอิสลาม มนุษยสัมพันธ์
การปรับตัว การนาหลัก
จิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ED 347-105 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3 (2-2-5)
(Curriculum and Curriculum Development)
พื้นฐานและทฤษฏีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรในอิสลาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ แนวคิดในการจัดทาหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
การพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และเป้าหมายของ
หลักสูตร การออกแบบและจัดทาหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติการ
การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
ED 347-106 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3 (2-2-5)
(Learning Management and Classroom Management)
ทฤษฏี รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
แก้ปัญหาได้ การจัดการเรียนรู้ในอิสลาม การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัด การชั้น
เรียน การสร้างบรรยากาศการจัดชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา การใช้แหล่งเรียนรู้
ภายนอกเพื่อการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง
ED 347-107 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (2-2-5)
(Research for Development Learning)
หลักการ แนวคิด ความสาคัญของการวิจัยและการวิจัยในอิสลาม ทฤษฏี รูปแบบ เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย และแนว
ปฏิบัติในการวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน การจัดทาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน การด าเนิน การวิจั ย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อ มูล การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการเผยแพร่ งานวิจั ย
การศึกษา การสังเคราะห์และการใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน จรรยาบรรณนักวิจัย
ED 347-108 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
(Educational Innovation and Technology)
หลักการ แนวคิด ขอบข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสาร
การศึกษา อิสลามกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร การใช้
แหล่ งเรี ย นรู้ แ ละเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ร่ ว มสมั ย เพื่ อ ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น การออกแบบ การผลิ ต และจั ด รู ป แบบ
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สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย การเลือก การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
ED 347-109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3 (2-2-5)
(Learning Measurement and Evaluation)
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักการและแนวคิด การวัดและ
ประเมินผลในอิสลาม รูปแบบและเทคนิคการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดผล
การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การให้ระดับขั้น การประเมินโครงการทาง
การศึกษา การใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
การปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนซ่อม
เสริม การปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การนาผล การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ED 347-110 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 (2-2-5)
(Educational Quality Assurance)
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกัน
คุณภาพในอิสลาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
การจัดการคุณภาพ การดาเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทครูในการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง การประเมินภายนอก การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและการจัดทาแผนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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 (0-4-6)
(Professional Experience I)
ศึกษาในชั้นเรียนและในสถานศึกษาด้วยการบูรณการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาโดย การสังเกต
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ภาระงานของครูผู้สอน หน้าที่ครูประจาชั้น การจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเองแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก ปฏิบัติก ารจัดทาแผนการจัด การเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การสอนที่
หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง
ED 347-113 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
2 (0-4-6)
(Professional Experience II)
บูรณการความรู้และการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาการจัดทาแผนการเรียนรู้วิชาเฉพาะสาหรับการจัด การเรียนรู้แต่
ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การทดลองสอนในสถานการณ์จริง ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัด การตรวจข้อสอบ
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ให้คะแนน และตัดสินผลการเรียน ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติ
กิจกรรมอาสา และนาเสนอผลการศึกษาภายหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต
ED 347-114 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (240)
(Professional Teaching Practice in School I)
ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกในสถานศึกษาโดยการจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆในวิชาเอก และปฏิบัติภารกิจของครูอย่างครบถ้วนทุกด้าน ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการจัด การเรียนรู้ 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 การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน การจัดทาบันทึกผลและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ และสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาปกติ
วิชาเฉพาะสาขา 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 70 หน่วยกิต
AR 216-111 วากยสัมพันธ์ 1
3 (3-0-6)
(Syntax I)
ศึกษาสามานยนาม (อันนากีเราะห์) และวิสามานยนาม (อัลมะอฺรีฟะห์) นิยามของสามานยนาม (อันนากีเราะห์) และวิ
สามานยนาม (อัลมะอฺรีฟะห์) ประเภทต่างๆของสามานยนาม บุรุษสรรพนาม (อัดฏอมาอิร) คานามที่เป็นชื่อ นิยมสรรพนาม
(อัสมาอุลอีชาเราะห์) ประพันธ์สรรพนาม (อัสมาอุลเมาซูล) คานามที่ขึ้ นต้นด้วย ( )الหรือคานามเฉพาะ (สามานยนาม) ที่ถูก
ขยายเพิ่มหรือพาดพิงคา สมุหนาม(อัลฟาอีล) และวาจก (นาอิบฟาอีล) ในประโยคกริยา
AR 216-112 วากยสัมพันธ์ 2
3 (3-0-6)
(Syntax II)
ศึกษาประธานประโยค (อัลมุบตาดะอฺ) และขยายประธาน (อัลคอบัร) คานาหน้าอัลมุบตาดาอฺ และอัลคอบัร เช่น (كان
และคาที่มีหน้าที่เช่นเดียวกัน) อินนา ) (إنและ กลุ่มคาที่มีหน้าเช่นเดียวกัน ฎอนนา ) (ظنและกลุ่มคาที่มีหน้าที่เช่นเดียวกัน
กรรมประเภทต่างๆ
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AR 216-113 วากยสัมพันธ์ 3
3 (3-0-6)
(Syntax III)
ศึกษาคาลักษณะวิเศษณ์ (อัลฮาล) คาลักษณะนาม (อัตตัมยีส) การยกเว้น (อัลอิสติสนาอฺ) การขานเรียก (อัลมุนาดา)
(อัตตาวาบิอฺ) คาที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ (อันนะอตู) คาเน้นย้า (อัตเตากีด) คาเชื่อมคาแทนหรือขยาย (อัลบะดัล) การพาดพิงคา
(อัลอีฎอฟะห์) อัลมัจรูจประเภทต่างๆ และจานวนนับ (อัลอาดัด) ศึกษาที่มา
และวิวัฒนาการของหลักภาษาอาหรับ
สานักหลักภาษาอาหรับที่สาคัญๆ บุคคลสานักที่คิดค้นทฤษฎีหลักภาษาอาหรับ
AR 216-114 อักขระวิธี 1
3 (3-0-6)
(Morphology I)
ศึกษานิยามวิชาอักขระวิธี กาเนิดและพัฒนาการของวิชาอักขระวิธี ขอบเขตและความสัมพันธ์กับไวยกรณ์อาหรับ และ
แขนงอื่นๆ การแบ่งประเภทคา รากศัพท์และการผันคา กริยาแท้และกริยาไม่แท้ (ซอฮีฮ และมุอตัล) กริยาที่ถูกเพิ่มบางพยางค์
และกริยาที่ไม่ถูกเพิ่ม (อัลมุญัรรัดวัลมาซีด) ความหมายของการเพิ่มพยางค์ การผันของกริยา สกรรมกริยาและอกรรมกริยา
กริยาธรรมดาและกริ ยาที่ได้เน้นความหมาย (กริยาอัลมูอักกัด วาฆอยรี ลมูอักกัด) ความสัมพันธ์ของกริยากับสรรพนาม กริยา
อุทาน คานามที่คงที่ (อัลยามิด) คานามที่ไม่คงที่ (อัลมุชตัก)
คานามที่ให้ความหมายบ่งชี้ว่าถูกกระทา (อิสมูลฟาอีล)
คานามที่ให้ความหมายบ่งชี้ว่าถูกกระทา (อิสมูลมัฟอูล) คานามที่เน้นคุณสรรพที่คล้ายกับคานามที่เป็นผู้กระทา (อัชชีฟะห์ อัลมู
ซับบาหะฮฺ บิสมิลฟาอิล) คานามที่ให้ความหมาย กว่า (อิสมุลตัฟฎีล)
AR 216-115 อักขระวิธี 2
3 (3-0-6)
(Morphology II)
ศึกษาคานามที่ให้ความหมายเชิงเวลาและสถานที่ (อิสมุ ซซะมาน และอิสมุ ลมากาน) คานามที่ให้ความหมายเชิง
เครื่องมือ (อิสมุลอาละฮฺ) คานามที่บ่งบอกถึงเพศชายและเพศหญิง คานามที่ให้ความหมายเน้นทวีคูณ (ซียะฆุลมูบาลาเฆาะห์)
คานามอัลมันกูซ อัลมักซูร อัลมัมดูด และอัสซอฮีฮ คานามที่บ่งชี้ว่าเป็นทวิพจน์ และพหูพจน์ หลักในการทาคานามเป็นทวิพจน์
หลักในการทาพหูพจน์เพศชาย และหญิง คานามที่เป็นพหูพจน์ ที่ไม่ได้บ่งชี้ถึงเพศชาย และหญิง (ยัมอุตตักซีร) คานามพหูพจน์ที่
มีความหมายน้อยและมากกว่าตัชฆีร หลักนาซับ ศึกษาพยางค์ต่างๆ ที่ใช้เพิ่ม ฮัมซะห์ อัลวัซลู นิยามในการเปลี่ยนพยัญชนะในคา
(อัลอิอฺลาล และอัลกอลบุ) พยางค์ฟาอฺ และตาอฺของอัลอิฟตอาล การเปลี่ยนมีมจากวาว และนูน การเปลี่ยนโดยการย้าย การ
เปลี่ยนโดยการตัดออก
AR 216-121 สัทศาสตร์และอรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
(Phonetics and Semantic)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของสัทวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับ “เสียง” และการออกเสียง ของชาวอาหรับสมัยก่อน เสียงที่
เป็นภาษา สัญลักษณ์ และสัทอักษร ที่ใช้แทนเสียง อวัยวะต่างๆที่ใช้ในการออกเสียง ในภาษาอาหรับ พร้อมฝึกทักษะในการออก
เสียงให้ถูกต้อง เสียง พยัญชนะ และสระ เสียงสระยาวในภาษาอาหรับ
) (العلة أصواتและปริมาณความยาวของเสียง
นั้นๆ สระ (ฮารอกาต) ในภาษาอาหรับ ศึกษาประวัติความเป็นมาของวิชาอรรถศาสตร์อาหรับ กระบวนการ วิวัฒนาการของ
ความหมาย อรรถของคาที่ถูกปรับใช้ในแต่ละช่วงสมัย การสืบสานมรดกทางภาษาของภาษาอาหรับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นักปราชญ์อาหรับที่มีชื่อเสียงด้านอรรถศาสตร์และตาราต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมาในด้านนี้
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AR 216-122 ฉันทศาสตร์อาหรับ
3 (3-0-6)
(Arabic Prosody)
ศึกษาวิชาสัทศาสตร์อาหรับมีจุดประสงค์ที่จะศึกษานิยามศัพท์เฉพาะของฉันทศาสตร์อาหรับ ผู้ค้นพบวิชาฉันทศาสตร์
อาหรับ ความจาเป็นต่อการศึกษาวิชานี้ การเขียนในเชิงฉันทศาสตร์อาหรับ ส่วนประกอบของกลอน การตัดกลอนอาหรับ วาซัน
ของกลอนอาหรับมี 16 วาซัน ความหมายของกอฟียะฮฺ พยางค์และชนิดของกอฟียะฮฺ ข้อบกพร่องของกอฟียะฮฺ การเพิ่ม ถอน
และการผันของกลอนอาหรับ วงกลมทั้งห้าของการค้นพบวาซันของกลอนอาหรับทั้ง 16 วาซัน
AR 216-123 การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที
3 (3-0-6)
(Addressing and Debating)
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประโยชน์และความสาคัญของสุนทรพจน์และการโต้วาที ฝึกทักษะ เทคนิค กดระเบียบ และ
ศิลปะ การกล่าวสุนทรพจน์และการโต้วาที ศึกษาประวัตินักพูดที่โด่งดังในประวัติศาสตร์อาหรับอิสลาม ปัจจัยที่ทาให้การกล่าว
สุนทรพจน์และการโต้วาทีประสบความสาเร็จและล้มเหลว
AR 216-124 การพูดอาหรับระดับสูง
3 (2-2-5)
(Advanced Arabic Speaking)
การพูดภาษาอาหรับระดับสูง ฝึกให้มีความเชื่อมั่นในการพูดในที่ชุมชน เข้าใจจรรยาบรรณของการพูดในที่ชุมชน รู้จัก
วิเคราะห์ผู้ฟัง ฝึกให้มีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกการโต้วาที เล่าเรื่อง กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณชนตามโอกาส
AR 216-131 การอ่านอาหรับระดับสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Arabic Reading)
การฝึกเขียนภาษาอาหรับจากงานเขียนที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เพื่อสั่งสมทักษะจนเกิดความชานาญสามารถ
วินิจฉัยวิเคราะห์ และวิจารณ์ในข้อมูลที่อ่านได้ รวมถึงการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ รับรู้ได้ถึงอรรถรสและ
สุนทรียภาพของภาษาอาหรับ
AR 216-141 การเขียนอาหรับระดับสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Arabic Writing)
การฝึกเขียนภาษาอาหรับในระดับต่างๆจากพื้นฐานไปสู่ความชานาญ สามารถใช้ความรู้จาก ไวยกรณ์ หลักเกณฑ์การ
เขียนอาหรับ การใช้คาวลี การเขียนเรียงความ รูปแบบการเขียนเรียงความ บทความ การย่อความ การใช้คาศัพท์ที่ถูกต้อง
สอดคล้องกับเนื้อหา การสอดแทรกความคิดรวบยอด สามารถบรรยายความรู้สึก จินตนาการ สะท้อนมุมมองที่ต้องการจะเขียน
ได้
AR 216-151 การแปลอาหรับ
3 (3-0-6)
(Translation)
ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักเกณฑ์ และศิลปะการแปล ประเภทของการแปล การฝึกทักษะการแปลเชิงปฏิบัติ ศึกษา
และฝึกปฏิบัติการแปลหนังสือ บทความ และเอกสาร จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ
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AR 216-161 วาทศาสตร์อาหรับ 1
3 (3-0-6)
(Rhetoric I)
ศึกษาต้นกาเนิดและวิวัฒนาการของวาทศาสตร์ ศึกษา วาทศาสตร์แขนงต่างๆพร้อมกฏเกณฑ์ทางวาทศาสตร์ และคา
นิยามคาศัพท์ทางวาทศาสตร์บางคา เช่น ฟะซอฮะห์และบาลาเฆาะห์ นิยามวิชาวาทศิลป์
(อัลบายาน) สานวนอุปมาอุป
มัย (อัตตัชบีฮ์) ประเภทต่างๆ สานวนตรงตั ว (อัลฮะกีเกาะฮฺ) สานวนอุปลักษณ์
(อัลมะญาซซ์) สานวนอ้อมค้อม (อัลกีนา
ยะห์) เปรียบเทียบสานวนตรงตัวกับสานวนอุปลักษณ์ เปรียบเทียบระหว่างอัลฮะกีเกาะห์กับอัลกีนายะห์และอัตตัสเรียะห์
AR 216-162 วาทศาสตร์อาหรับ 2
3 (3-0-6)
(Arabic Rhetoric II)
ศึกษานิยามวิชาโวหารวิทยา (อัลมะอานีย์) เป้าหมายของคาบอกเล่า ลักษณะของวาจกและการกในประโยคโครงสร้าง
สานวนจากัดความ (อัลก๊อซร์) แนวทางสร้างสานวนจากัดความ ถ้อยคาในเชิงอินชาอ์ (คาที่สอนเหนือจากคาบอกเล่า) และ
หลักการต่างๆ ของสานวนแยกส่วน (อัลฟัสล์) สานวนเชื่อมต่อ (อัลวัสล์) สานวนกระชับ(อัลอีญาซซ์) สานวนเยิ่นเย้อ(อัลอิฏนาบ)
สานวนลงตัว (อัลมุสาวาต)
AR 216-163 วาทศาสตร์อาหรับ 3
3 (3-0-6)
(Arabic Rhetoric III)
ศึกษาความล้าเลิศด้านการใช้ภาษาอาหรับของอัลกุรอาน ประวัติ การกาเนิด ฐานะและอิทธิพลทางภาษาของแขนงวิชา
วาทศาสตร์ว่าด้วยการขัดแต่งภาษาในด้านของคาและความหมาย(วิชาอัลบาดีอ์)
AR 216-164 วรรณคดีอาหรับ 1
3 (3-0-6)
(Arabic Literature I)
ศึกษานิยามวรรณคดีอาหรับ วรรณคดีสมัยก่อนอิสลาม 150 ปี ) (الجاهلي العصرสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
วรรณคดีร้อยแก้ว ร้อยกรอง รวมทั้งศึกษากวีเอก จดหมายเหตุ และนักกวีที่มีชื่อเสียงทั้งหลายในยุคนี้ วรรณคดียุคอิสลามตอนต้น
และคุณลักษณะพิเศษของงานวรรณกรรมในยุคนี้ อิทธิพลของอัลกุรอ่าน และอัลฮะดิษ ต่อวรรณกรรมอาหรับ พร้อมทั้งศึกษาบท
กวีและกวีเอกในยุคนี้ ศึกษาวรรณคดียุคอูมัยยะห์ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความรุ่งเรื่องของวรรณคดี ร้อยแก้ว และร้อยกรองในยุค
นี้
AR 216-165 วรรณคดีอาหรับ 2
3 (3-0-6)
(Arabic Literature II)
วรรณคดียุคอับบาซียะห์ตอนต้น และตอนปลาย ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิผลต่อวรรณคดีในอาณาจักรอิสลามยุคอับบาซียะห์
ศึกษาร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพัฒนาการ กวีเอก สานักงานประพันธ์ที่สาคัญๆ นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง วรรณคดียุคอับบาซียะห์
ศึกษาตั วอย่างอรรถรส และสุ นทรีย ภาพของงานวรรณกรรม และศึก ษาวรรณคดีใ นยุค หัว เมื อ งย่อย (อาดับ อัล ดูวั ยลาต)
คุณลักษณะพิเศษของงานวรรณกรรมในยุคนี้
AR 216-166 วรรณคดีอาหรับ 3
3 (3-0-6)
(Arabic Literature III)
ศึกษาวรรณคดีในยุคอันดาลุเซีย เอกลักษณ์ของวรรณคดี สิ่งแวดล้อมรอบตัว และปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้งาน
วรรณกรรมในยุคนี้เกิดการเฟื่องฟูพัฒนา ศึกษาตัวอย่างร้อยแก้ว ร้อยกรอง นักกวีที่ถูกคัดสรรมาจากนักกวีที่มีชื่อเสียงของยุค
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ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านวรรณคดีในยุคอัลมามาลีก ตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรในยุคนี้ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้าน
วรรณคดีในยุคออตโตมาน (อุสมานียะห์)ตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรในยุคนี้ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมด้านวรรณคดีอาหรับ
ในยุคใหม่ความแตกต่างระหว่างร้อยแก้วร้อยกรองในยุคก่อนๆกับยุคนี้ และตัวอย่างงานวรรณกรรมที่ถูกคัดสรรของยุค
AR 216-181 ภาษาศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
(Arabic Linguistics)
ศึ ก ษานิ ย ามของภาษาศาสตร์ อ าหรั บ (ฟิ ก ฮุ ล ลุ เ ฆาะห์ ) โดยเน้ น ถึ ง ที่ ม า ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการภาษาอาหรั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอาหรับกับภาษาที่มาจากกลุ่มภาษาเดียวกัน (ลุฆอตอัสซามียะห์) เอกลักษณ์เฉพาะของภาษาอาหรับ
โดยยืมมาจากระบบเสียง ปัจจัยต่างๆ ที่นาพาสู่วิวัฒนาการระบบเสียงจนถึงเรื่องระบบคาในปทานุกรมและระบบความหมายใน
ภาษาอาหรับพร้อมกับเน้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การกระจ่าสยคาจากรากศัพท์ (อัลอิซติกอก) อุปลักษณ์ (อัลมายาซ) คา
พ้องทั้งรูปและเสียง (อัลอิสติรอก) คาที่ให้ความหมายเดียวกัน
(อัลตะรอดุฟ) และคาตรงข้ามกัน (อัตตุ ฏอด) ในภาษา
อาหรับ
AR 216-182 พจนานุกรมและห้องสมุด
3 (3-0-6)
(Dictionary and Library)
ศึกษาความเป็นมาของพจนานุกรมอาหรับในอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมศึกษาเรียนรู้รูปแบบการใช้พจนานุกรมเหล่านั้น
ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้ความเป็นมาของห้องสมุดอาหรับ -อิสลามในยุคต่างๆจวบจนปัจจุบัน เรียนรู้ระบบการใช้
ห้องสมุด การแบ่งหมวดหมู่หนังสือ การใช้โสตและสื่อต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้
ED 348-101 สานวนภาษาในอัลกุรอานสาหรับครู
3 (3-0-6)
(Literary Text in the Quranic)
ศึกษาความล้าเลิศทางภาษาของอัลกุรอ่าน ในด้านหลักการ ภาษา วาทศาสตร์ อักขรวิธี และอื่นๆ
ED 348-102 สานวนภาษาในอัลหะดีษสาหรับครู
(Literary Text in the Hadith)
ศึกษาความล้าเลิศทางภาษาหะดิษ ในด้านหลักการ ภาษา วาทศาสตร์ อักขรวิธี และอื่นๆ

3 (3-0-6)

ED 348-103 สัมมนาทางการสอนภาษาอาหรับ
2 (1-2-3)
(Seminar in Arabic Language Teaching)
ศึกษาประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอาหรับ หรือการเรียนรู้ภาษาอาหรับ สังเคราะห์ทฤษฎี หรือ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับ และการสอนภาษาอาหรับ จัดทาโครงการกรณีศึกษา แล้วร่วมนาเสนอในเวทีสัมมนา
สังเคราะห์และประมวลสรุปองค์ความรู้จากการสัมมนา จัดพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ
ED 348-104 การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอาหรับภาษาที่สอง
2 (1-2-3)
(Curriculum Development for non-Arabic speakers)
ศึกษาพื้นฐานทั่วไปของการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอาหรับภาษาที่สอง ครรลองการเลือกเนื้อหารายวิชาการ
จัดเตรียมแบบฝึกหัดท้าย
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การสอนวิชาเอกภาษาอาหรับ
6 หน่วยกิต
ED 348-105 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 1
2 (1-2-3)
(Arabic Language Instruction I)
ทฤษฏีการเรียนรู้ เป้าหมาย หลักการ รูปแบบและเทคนิคการสอนทักษะทางการฟัง พูด อ่าน และเขียน การออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะพื้นฐาน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและตามสภาพจริง วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล ทรัพยากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค
ED 348-106 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 2
2 (1-2-3)
(Arabic Language Instruction II)
ทฤษฏีการเรียนรู้ เป้าหมาย หลักการ รูปแบบและเทคนิคการสอนทักษะทางการฟัง พูด อ่าน และเขียน การออกแบบ
และการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะทางภาษา สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและตามสภาพจริง วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การออกแบบสื่อ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล
ทรัพยากรการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค
ED 348-107 การจัดการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 3
2 (1-2-3)
(Arabic Language Instruction III)
ทฤษฏีการเรียนรู้ เป้าหมาย หลักการและรูปแบบการสอนหลักไวยกรณ์ภาษาอาหรับ การออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและการเรียนรู้ หลักไวยกรณ์ สามารถนาภาษาอาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อิสลามศึกษาได้
การจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญและตามสภาพจริง วิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการใช้สื่อและ
เครื่องมือการวัดและประเมินผล ทรัพยากรการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาค
วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
AR 216-261 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Literature)
ศึก ษาความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งวรรณคดี แ ละวั ฒ นธรรมต่า งๆ และปัจ จั ย ที่มี อิ ท ธิพ ลต่ อสิ่ งดั งกล่ า ว การก าเนิด และ
วิวัฒนาการทางด้านวิชาการของวรรณคดีเปรียบเทียบในยุโรป อเมริกา ประเทศต่างๆในโลกอาหรับและโลกอิสลาม ทฤษฏีหรือ
หลักสูตรที่ใช้ในการค้นคว้าวรรณคดีเปรียบเทียบในยุโรป ในฝรั่งเศส และอเมริกา ประเด็นหลักต่างๆ ของวรรณคดีเปรียบเทียบ
ศึกษาภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับผลสะท้อนของวรรณกรรมอาหรับ-อิสลาม ที่มีต่อวรรณคดียุโรป ศึกษาภาพพจน์ยุโรป ในเรื่องเล่าต่างๆ
ของนักเดินทางอาหรับ ขณะท่องยุโรป ซึ่งแต่งโดย อัฏเฏาะห์ฏอวี อาลีมูบารอก และอับมูไวลาฮี
AR 216-262 ร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัย
3 (3-0-6)
(Modern Arabic Literary texts)
ศึกษาตัวอย่างสาคัญๆ ของบทร้อยแก้วและร้อยกรองร่วมสมัย จากทั่วประเทศอาหรับ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอธิบาย
และแจกแจง คุณลักษณะทางด้านภาษาและวาทศิลป์ของบทต่างๆ ดังกล่าว รวมถึงศึกษาความสุนทรียภาพ ความสาคัญ และ
อิทธิพลของร้อยแก้วร้อยกรองร่วมสมัยต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่องานวรรณกรรม
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AR 216-271 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Arabic for Business)
ศึกษาการใช้ภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ทางด้านการพูด การอ่ านและการเขียน เช่นติดต่อ การต้อนรับ การ
ติดต่อทางโทรศัพท์ การจดบันทึกจากโทรศัพท์ การเขียนโทรเลข การเขียนจดหมายในวงการธุรกิจ
AR 216-272 ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(Arabic for Tourism)
ศึกษาภาษาและสานวนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฝึกการใช้ภาษาโดยเน้นการพูด การสนทนา และการอภิปราย
โต้ตอบในการแนะนาประเพณี วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
AR 216-276 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
(Arabic for News and Newspaper)
ศึกษารูปแบบและเทคนิค การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์อาหรับโดยมุ่ง เน้นการศึกษาเรียนรู้ศัพท์เทคนิคและภาษาของ
หนังสือพิมพ์ องค์ประกอบและประเภทของข่าวในหนังสือพิมพ์ ฝึกการอ่านหนังสือพิมพ์เชิงวิเคราะห์ จับประเด็นใจความและ
สรุปข่าว
AR 216-281 อารยธรรมอาหรับ-อิสลามในภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-6)
(Arab-Islam Civilization in South-east Asia Region)
ศึก ษาประวั ติ การเข้า มาของอารยธรรมอาหรั บ -อิ สลาม ศึก ษาร่อ งรอยของอารยธรรมอาหรั บ -อิ สลามในรู ปของ
วัฒ นธรรมภาษา และงานเขีย นของเหล่ า นัก ปราชญ์ นั ก กวี มุ สลิ ม ในภูมิ ภ าคตั้งแต่อ ดีต จนถึ งปั จจุ บั น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
นักปราชญ์ที่มีบทบาททางด้านวิชาการอาหรับ-อิสลามในประเทศไทย

