หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็ม

2.2 ชื่อยอ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการ
การศึกษาอิสลาม
Master of Education Program in Islamic Educational Administration and
Management

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
Master of Education (Islamic Educational Administration and
Management)
ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม)
M.Ed. (Islamic Educational Administration and Management)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผล
ปจจุบัน แมวา สถาบันการศึกษาที่เปดสอนทางดานอิสลามศึกษาตั้งแตการศึกษาขั้น
พื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา มีการตื่นตัวอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สถาบันปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาในจังหวัดชายแดนภาคใตและที่อื่นๆ ในประเทศไทย ซึ่งมี
อยูประมาณ 2,500 กวาแหง(สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 12, 2550) แตกลับพบวา
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญไมมีวุฒิทางการบริหารการศึกษา อีกทั้งยังขาดความรูทางดานการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลามที่มีประสิทธิภาพ ทําใหการพัฒนาดานมาตรฐานและการขยายการศึกษา
ดานอิสลามศึกษาเปนไปอยางจํากัดและไมไดคุณภาพ การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลจึงมี
ความจําเปนอยางเรงดวนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของชาติและการจัดการการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งไดเนนในเรื่องการสนับสนุนและการผลิตบุคลากรทางการ
บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานะที่เปนวิชาชีพชั้นสูง
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ดังนั้น วิทยาลัยอิสลามศึกษาจึงเห็นควรใหมี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามทีจ่ ะเปดสอนเปนแหงแรกของประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากรที่มี
ศักยภาพและสามารถสรางองคความรูใ นดานการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามและสากล ที่
สอดคลองกับความตองการของสังคมมุสลิม เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งภายในประเทศและ
ภูมิภาคใหมีมาตรฐานหรือทํางานในองคกรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
มีความมุงหมายเพื่อผลิตนักบริหาร นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
ทางดานการบริหารและการจัดการที่เชื่อมโยงและบูรณาการแนวคิด หลักการ ปรัชญาของอิสลามและ
สากล
4.3 วัตถุประสงค
(1) เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มคี วามรูความสามารถในดานการบริหาร และการ
จัดการการศึกษา
(2) เพื่อผลิตนักบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความสามารถใชงานวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนําทางวิชาการ และนํา
ความรูไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
5. กําหนดการเปดสอน
หลักสูตรนี้จะเริ่มใชในปการศึกษา 2551
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณใน
การทํางานอยางนอย 2 ป หรือมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทีไ่ ดรับการตีพิมพและเผยแพรพรอม
เอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาหรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
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6.3 คุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนด ไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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12. อาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทาง
วิชาการ
*1. นายอิบราเฮ็ม ณรงคผูชวย
รักษาเขต
ศาสตราจารย

2. นายอับดุลเลาะ อับรู
*3. นายนิเลาะ แวอุเซ็ง

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

4. นายซาฝอี อาดํา

อาจารย

*5. นายอะหมัด ยี่สุนทรง

อาจารย

*หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), วิทยาลัยครูยะลา
M.Ed. (Islamic Education),
International Islamic University
Malaysia, Malaysia
Ph.D. (Education – Curriculum and
Instruction), U. of Malaya, Malaysia
B.A. (Economics), Lucknow U., India
M.A. (Economics), Lucknow U., India
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Ph.D. (Education - Educational
Administration), International Islamic
University Malaysia, Malaysia
B.A. (Public Relations),
Al-Azhar U., Egypt
M.A. (West Asian Studies)
Aligarh Muslim U., India
Ph.D. (West Asian Politics) Aligarh
Muslim U., India
ศศ.บ. (รัฐศาสตร),
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ค.ด.(อุดมศึกษา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4
ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4
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12.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-สกุล
1.นางผองศรี วาณิชยศุภวงศ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย

2.นางสาวเพ็ญพักตร ทองแท

รอง
ศาสตราจารย

3.นางสาวจําเนียร ฉุนประดับ

ผูชวย
ศาสตราจารย

วุฒิการศึกษา

ผลงาน
วิชาการ
ดูภาคผนวก 4

ประกาศนียบัตรวิชาการสถิติ
(หลักสูตร 4 ป),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม.(สถิติประยุกต),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
Ph.D.(Educational Administration),
U. of Missouri Columbia, U.S.A.
ดูภาคผนวก 4
ศศ.บ.(สังคมศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
สค.ม.(สังคมสงเคราะห)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
Ph.D.(Rural Development)
Central Luzon State University,
Philippines.
วท.บ.(ศึกษาศาสตร) คณิตศาสตร ดูภาคผนวก 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
Ph.D.(Statistics) Macquarie
University, Australia.
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12.3

อาจารยพิเศษ

ชื่อ-สกุล

1. นางพรชุลี อาชวอํารุง
2. Mr. Ahmad M.
Hassoubah
3. Mr. Ali Khamis Ali

ตําแหนงทางวิชาการ/ สาขาที่เชี่ยวชาญ
ตําแหนงบริหาร/
คุณวุฒิ
รองศาสตราจารย ดร. การบริหาร
อุดมศึกษา
Assistant Prof.Dr. Educational
Administration
Assistant Prof.Dr. Educational
Administration

สังกัด/หนวยงาน

ขาราชการบํานาญ
จุฬาลงกรณฯ
International Islamic
U.of Malaysia, Malaysia
International Islamic
U.of Malaysia, Malaysia

13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะรับเขาศึกษา และผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2551 - 2555 ดังนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

2551

2552

ปการศึกษา
2553

15
15
-

15
15
30
-

20
15
35
15

2554

2555

20
20
40
15

20
20
40
20

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 อาคารเรียนของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
14.2 สถานที่และวัสดุอปุ กรณการสอนของภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
14.3 สถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
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15. หองสมุด
ใชหอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และหองสมุด
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมีระบบเครือขาย Internet และ Intranet ระบบ
การยืมคืนระหวางหอสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ดังรายละเอียดดังนี้
15.1 หนังสือและตําราที่ใชประกอบการเรียนการสอน
1) หอสมุดจอหน เอฟ เคนเนดี้ มีหนังสืออานประกอบ ตําราเรียน วารสาร บทคัดยอ
งานวิจัยและสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้
หนังสือภาษาไทย
840 ชื่อเรื่อง
หนังสือภาษาตางประเทศ
811 ชื่อ เรื่อง
วารสารภาษาไทย
13 ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาตางประเทศ
7 ชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธ (ภาษาไทย / ตางประเทศ)
19 ชื่อเรื่อง
หนังสืออางอิง (ภาษาไทย / ตางประเทศ)
61 ชื่อเรื่อง
2) หองสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา
- หนังสือภาษาไทย
1,130 เลม
- หนังสือภาษาตางประเทศ
6,085 เลม
- วารสารภาษาไทย
3 ชื่อเรื่อง
- วารสารภาษาตางประเทศ
10 ชื่อเรื่อง
15.2 การคนควาฐานขอมูลและวารสารจาก CD-ROM และ Internet
1) ProQuest Dissertation Abstract Online
2) H.W. Wilson Full Text
3) Science & Direct
4) Springer Link
5) Grolier Online
6) Lexis Nexis
7) Journal Link
15.3 การยืมคืนระหวางสถาบัน(Interlibrary Loan) โดยผานระบบ WEBPAC และ PULINET
เชน การยืมจากหองสมุดของหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งหอสมุดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสถาบันอื่นๆ เปนตน
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16. งบประมาณ
ประมาณคาใชจายตอหัวเมื่อจบหลักสูตร 76,000 บาท จากงบประมาณประจําปของวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
17. หลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรนี้ เปดสอนเฉพาะ แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมี
การทําวิทยานิพนธดังนี้
- แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต แตอาจกําหนดใหเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
- แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 18
หนวยกิต
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา

แผน ก แบบ ก 1
36
36

แผน ก แบบ ก 2
12
6
18
36
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17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2
จํานวน
12 หนวยกิต
260-514
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance of Education
260-611*
พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
747-501
สถิติสําหรับงานวิจัย
3(2-2-3)
Statistics for Research
747-512 *
การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-3)
Qualitative Research
762-507*
สารัตถะการศึกษา
2(2-0-4)
Foundation of Education
762-508*
การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
School Supervision
762-511
ภาวะผูนําการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
Leadership of Educational Administration
762-512
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
2(2-0-4)
Seminar in Educational Administration
and Management
762-513**
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร
3(3-0-6)
English for Administrator
762-514*** สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 1 1(0-2-1)
Seminar in Research for Thesis I
762-515*** สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 2 1(0-2-1)
Seminar in Research for Thesis II
* ไมนับหนวยกิต
** ไมนับหนวยกิต แตนักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก1 และแผน ก แบบ ก2
ตองลงทะเบียนและสอบผานไดระดับคะแนน s
***ไมนับหนวยกิต บังคับสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สวนนักศึกษาแผน ก แบบ
ก 2 ควรเขาฟงสัมมนาทุกครั้ง
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762-531

วิจัยทางการศึกษา
Educational Research

17.3.2 หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
จํานวน
762-521
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology
762-522
การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ
และอาคารสถานที่
Management of Archive, Finance,
Materials and Buildings
762-523
การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน
Administration of Public Relations
and Relationship with Community
762-524
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
Curriculum and Teaching Development
762-525
การบริหารจัดการการศึกษา
Educational Management and
Administration
762-526
การบริหารทรัพยากร
Management of Resources
762-527
การเขียนและการนําเสนอทางวิชาการ
Academic Writing and Presentation

2(2-0-4)

6 หนวยกิต
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

นอกจากรายวิชาเลือกที่ปรากฏในรายการขางตนนี้ นักศึกษาอาจเลือกศึกษารายวิชาของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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17.3.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
762-541
วิทยานิพนธ
36 (0-108-0)
Thesis
แผน ก แบบ ก 2
762-542
วิทยานิพนธ
18 (0-54-0)
Thesis
17.3.4 รายวิชาเสริมพื้นฐาน
13 หนวยกิต*
260-506
การบริหารงานบุคคล
3(3-0-6)
Personnel Administration
762-501
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2(2-0-4)
Principles and Process of Educational
Administration
762-502
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Planning and Policy
762-503
การบริหารงานวิชาการ
2(2-0-4)
Administration of Academic Affairs
762-504
การบริหารงานกิจการนักเรียน
2(2-0-4)
Administration of Student Affairs
762-506
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา
2(2-0-4)
Morality and Ethics for School Administrators
*ไมนับหนวยกิต
เปนรายวิชาบังคับทีก่ ําหนดใหลงทะเบียนสําหรับผูที่ไมไดสําเร็จ
การศึกษาสาขาบริหารการศึกษาโดยไมนับหนวยกิตและตองสอบผานโดยไดระดับคะแนน S

12
17.4 คําอธิบายความหมายรหัสวิชาและหนวยกิต
17.4.1 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา หมายถึง หมายเลขประจํารายวิชานั้นๆ ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัวโดย
ที่เลขแตละตัวมีความหมายดังนี้
- เลข 3 ตัวแรก คือ 260 หมายถึงรหัสประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
747 หมายถึงรหัสประจําสาขาวิชาวิธีวทิ ยาการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
762 หมายถึงรหัสประจําสาขาวิชาครุศาสตรอิสลาม
- เลขตัวที่ 4 คือ เลข 5 หมายถึงรหัสประจําดับการศึกษาปริญญาโท
- เลขตัวที่ 5
หมายถึง รายวิชาบังคับใชเลข 0-1
รายวิชาเลือกใชเลข 2
รายวิชาสัมพันธใชเลข 3
รายวิชาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใชเลข 4
- เลขตัวที่ 6
หมายถึง ลําดับรายวิชา
17.4.2 ความหมายของหนวยกิต
ตัวอยาง 2 (1-2-3) มีความหมายดังนี้
เลขตัวที่ 1
หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
เลขตัวที่ 2
หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย หรือสัมมนาตอสัปดาห
เลขตัวที่ 3
หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห
เลขตัวที่ 4
หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
762 - 541
วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
762 - 513
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร*
3 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
762 - 541
วิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
762 - 514
สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 1*
1 หนวยกิต
รวม
9 หนวยกิต
* รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
762 - 541
วิทยานิพนธ
762 - 515
สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 2**
รวม

9 หนวยกิต
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต

รวม
รวมตลอดหลักสูตร

9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
36 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
762 - 541
วิทยานิพนธ

17.5.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
260-506
การบริหารงานบุคคล*
747 - 501
สถิติสําหรับงานวิจัย
762-501
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา*
762-503
การบริหารงานวิชาการ*
762-506
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา*
762-507
สารัตถะการศึกษา*
762-513
ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร**
รวม
* รายวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต
** รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
260 - 611
พฤติกรรมองคการ*
762 - 502
นโยบายและการวางแผนการศึกษา*
762 - 504
การบริหารงานกิจการนักเรียน*
762 - 508
การนิเทศการศึกษา*
762 - 531
วิจัยทางการศึกษา
วิชาเลือก 2 วิชา

3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
4 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
หมายเหตุ-ผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาสาขาบริหารการศึกษา จะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานในปที่ 1 ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
260 - 514
การประกันคุณภาพการศึกษา
747 - 512
การวิจัยเชิงคุณภาพ*
762 - 511
ภาวะผูนําการบริหารการศึกษา
762 - 512
สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
762 - 542
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)
วิชาเลือก 1 วิชา

3
3
2
2
3
2
รวม

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

12 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
762 - 542

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2)

15 หนวยกิต
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

* ไมนับหนวยกิต

15 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
260 – 506

การบริหารงานบุคคล
3(3-0-6)
Personnel Administration
วิเคราะห และสังเคราะห เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และวิธีการดําเนินการ
บริหารงานบุคคลทางการศึกษาแนวใหม โดยยึดพระราชบัญญัติ ระเบียบกฎกระทรวง ขอบังคับ ที่
เกี่ยวของกับการบริหารบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
บุคคล โดยวิธีการสัมมนา และนําผลที่ไดไปบูรณาการเพื่อแกปญหาดานการบริหารงานบุคคลทาง
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
An analysis and synthesis on principles, theories, and new educational personnel
administration approaches based on relevant enactments, ordinance, and regulations; process of
personnel administration; governance in personnel administration; conducting seminar on relevant
issues in personnel administration
260 – 514

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Quality Assurance of Education
หลักการประกันคุณภาพ กระบวนการและเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ผูประเมินภายนอกและกระบวนการประเมินภายนอก การเขียนรายงานการศึกษาผลของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา
Principles of quality assurance; processes and techniques of educational quality
assurance; roles of administrators and quality assurance committee; external auditors and processes
of external quality assessment; writing-up the report on educational assurance achievement in
consistent with school managerial efficiency
260 – 611

พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
พฤติกรรมมนุษยในองคการ ธรรมชาติของมนุษย กลุมในองคการ วัฒนธรรมและ
บรรยากาศองคการ การจูงใจ การสื่อสาร การตัดสินใจ อํานาจและการเมืองในองคการ การบริหาร
ความขัดแยง การสรางมนุษยสัมพันธเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน
Human behavior in organization; human nature; group in organization;
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organizational culture and climate; motivation; communication; decision-making; power and politics in
organization; conflict management; strengthening human relation for working efficiency
747-501

สถิติสําหรับงานวิจัย
3(2-2-3)
Statistics for Research
การนําเสนอขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงของตัวแปร การแจก
แจงของการสุม การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหตวั แปรกลุม การทดสอบความเปนอิสระและกลยุทธสําหรับการ
เลือกระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
Data presentation and basic data analysis; variable distribution; sampling distribution;
estimation and hypothesis testing; analysis of variance; regression and correlation analysis; group
variable; test of independence and strategies for selecting appropriate research methodology
747-512

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-3)
Qualitative Research
แนวคิดและความเปนมาของการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ความตรง
ภายในและความตรงภายนอกของการวิจัยเชิงคุณภาพ
Concept and historical development of qualitative research; types of qualitative
researches; characteristics of qualitative data; qualitative collection data; analysis of qualitative data;
internal and external validity of qualitative research
762-501

หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
Principles and Process of Educational Administration
หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษาตามมโนทัศนอิสลามและ
ทั่วไป ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม กลยุทธการบริหาร การสราง
วิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษา บริบทและแนวโนมการ
จัดการการศึกษา การประยุกตใชหลักการบริหารการศึกษาเชิงอิสลามในการจัดการการศึกษา
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Educational and managerial principles and theories from Islamic and conventional
perspectives; system and contemporary administration and management process; managerial strategies;
vision construction for educational administration and management; relevant educational
laws; context and trend in educational management; application of Islamic principles of educational
administration to educational provision
762-502

นโยบายและการวางแผนการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Planning and Policy
หลักการและทฤษฎีนโยบายและวางแผนการศึกษาตามมโนทัศนอิสลามและทั่วไป
พื้นฐานและบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการศึกษา ระบบและ
ทฤษฎีการวางแผน แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การวิเคราะหและกําหนดนโยบายการศึกษา
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและการประเมินนโยบายการศึกษา
Principles and theories of educational planning and policy from Islamic and
conventional perspectives; economic, social, political and technological context and foundation
influencing on educational management; national educational and other related plans; system and
theories of planning; educational policy determination and analysis; planning for educational quality
development; development and evaluation of educational policy
762-503

การบริหารงานวิชาการ
2(2-0-4)
Administration of Academic Affairs
องคประกอบ ขอบขาย หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ มโนทัศน
อิสลามและทั่วไป การบริหารจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หลักการและรูปแบบการ
พั ฒนาหลั กสู ต ร การพั ฒนาหลั กสู ต รท องถิ่ น หลั กและแนวคิ ดเกี่ย วกั บ การนิ เทศ กลยุ ทธ การนิ เ ทศ
การศึ ก ษา การวางแผนและการประเมิ น ผลการนิ เ ทศการศึ ก ษา หลั ก การและเทคนิ ค การวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษา
Elements, scopes, principles and theoretical concept of administration of academic
affairs; Islamic and conventional perspectives on management and administration of academic affairs;
Managing student-centered learning; principles and models of curriculum development; local-based
curriculum development; principles and concepts of educational supervision; supervision strategy;
planning and evaluating educational supervision; principles and techniques of educational
measurement and evaluation
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762-504

การบริหารงานกิจการนักเรียน
2(2-0-4)
Administration of Student Affairs
หลักการและทฤษฎีการบริหารกิจการนักเรียนตามมโนทัศนอิสลามและทั่วไป ระบบ
โครงสรางการบริหารกิจการนักเรียน องคการนักเรียน บุคลากรฝายกิจการนักเรียน คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ระบบสวัสดิการและการดูแลชวยเหลือผูเรียน การจัด
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
Principles and theories of administration of student affairs from Islamic and
conventional perspectives; systematic structure of administration of student affairs; student
organization; personnel in charge of student affairs; morality, ethics, values and desired characteristics
of students; students’ welfare and monitoring system; organization of activities to promote and
develop learners
762-506

คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
Morality and Ethics for Educational Administrators
คุณธรรมและจริยธรรมตามมโนทัศนอิสลามและทั่วไป คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ผูบริหาร จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบ
คุณธรรมและหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
Morality and ethics from Islamic and conventional perspectives; morality and ethics
for administrators; code of conduct for professional education administrators; development of ethics
for administrators in consistent with practices and principles of good governance
762-507

สารัตถะการศึกษา
2(2-0-4)
Foundation of Education
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และปรัชญาการศึกษาอิสลามและทั่วไป อิทธิพลของระบบ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีตอระบบการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางจริยธรรม
ศาสนา และการศึกษา อิสลามานุวัตความรู ระบบการจัดการศึกษาอิสลามและทั่วไปในบริบทของ
ประเทศไทย
Concepts, principles, theories and philosophy of education from Islamic and
conventional perspectives; influences of political, economic, social and technological system on
educational system; relation between morals, religion and education; Islamization of knowledge;
Islamic and general educational provision system within the context of Thailand
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762-508

การนิเทศการศึกษา
2(2-0-4)
School Supervision
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาอิสลามและทั่วไป รูปแบบ วิธีการ
กระบวนการและเทคนิคการนิเทศการศึกษา ความสัมพันธของการนิเทศการศึกษากับการบริหาร
การศึกษา กลยุทธการนิเทศการศึกษา การวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการ
นิเทศ การใชกลยุทธในการนิเทศ การนํานวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก
Principles and concepts of supervision from Islamic and conventional perspectives;
models, process, method and technique of supervision; relation of school supervision with educational
administration; strategies of supervision; analysis behavior of supervision ; construction of
supervision skills; use of strategies for supervision; application of the innovation to supervision for
the development of educational quality; in-service supervision; morality and ethics; ethics of
professional supervision
762-511

ภาวะผูนําการบริหารการศึกษา
2(2-0-4)
Leadership of Educational Administration
แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําในทัศนะอิสลามและทั่วไป รูปแบบผูนําในอุดมคติ ปจจัย
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา การใชทฤษฎี
ทางการจัดการและภาวะผูนํามาทําความเขาใจและประเมินการปฏิบัติและการใชกุศโลบายในการบริหาร
สถานศึกษา
Concepts and theories of leadership from Islamic and general perspectives; ideal
leadership styles; factors influencing how leaders make changes in educational provision; theoretical
applications of management and leadership to reach understanding and assessment of practice and use
of governing tactics in educational institutions
762-512

สัมมนาการบริหารจัดการการศึกษา
2(2-0-4)
Seminar in Educational Administration and Management
ศึกษา วิเคราะห นําเสนอ และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและระบบขอบขายการจัด
การศึกษา อิสลามและทัว่ ไป เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ หลักการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน บทบาทของผูบ ริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
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และทองถิ่นในการจัดการศึกษา การปฏิรปู การศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
Studying, analyzing, presenting, and discussing principles and scope system of
educational administration and management from Islamic and general perspectives; techniques for
effective administration and management; principles of school-based administration and
management; roles of administrators in supporting community and local participation in educational
administration and management; educational reform; laws in relation to education administration
762-513

ภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร
3(3-0-6)
English for Administrator
ภาษาอังกฤษสําหรับการอาน วิเคราะห และทําความเขาใจเกี่ยวกับวรรณกรรมทางการ
บริหารและการจัดการการศึกษา เพื่อใชประโยชนในการอางอิงประกอบการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธและ
การศึกษาทัว่ ไปที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
English for reading, analyzing, and understanding of literature in relation to
educational management and administration for making use of references to thesis implementation and
the study of general courses relative to the field
762 – 514

สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 1
1(0-2-1)
Seminar in Research for Thesis I
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายความกาวหนาของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธภายใต
การควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
Researching, presenting and discussing the progress of thesis implementation under
the supervision of the advisor
762 – 515

สัมมนาทางการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 2
1(0-2-1)
Seminar in Research for Thesis II
การคนควา การนําเสนอ และอภิปรายความกาวหนาของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธภายใต
การควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
Researching, presenting and discussing the progress of thesis implementation under
the supervision of the advisor
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762-521

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(2-0-4)
Management of Information Technology
หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอิสลามและทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ
และสํานักงานอัตโนมัติ
Principles and theories of management of information technology from Islamic and
general perspectives; information technology for education and management; information technology
for learning; use of information technology; internet; computer assisted instruction; multimedia
interaction system and automatic office
762-522

การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
2(2-0-4)
Management of Archive, Finance, Materials and Buildings
แนวคิดและหลักการบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานธุรการ ระบบงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เทคนิคการบริหารจัดการเทศะและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
Concepts and principles of office administration and management, finance and
facilities; laws in relation to administration, archives, finance, materials and buildings; management of
internal monitoring system; environmental and spacing management techniques in schools

762-523

การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
2(2-0-4)
Administration of Public Relations and Relationship with Community
หลักการและทฤษฎีการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน การบริหารจัดการ
ขอมูลขาวสารในสถานศึกษา กลยุทธการประชาสัมพันธและสรางความสัมพันธกับชุมชน กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความสัมพันธกับชุมชน การใชทรัพยากรและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
Principles and theories of public relations and relationship with community;
management information in schools; strategies for public relations and establishing relationship with
community; activities for enhancing relationship with community; use of resources and local wisdoms
for promoting educational provision
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762-524

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
2(2-0-4)
Curriculum and Teaching Development
แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร หลักการพัฒนาหลักสูตร การบริหารและการพัฒนา
หลักสูตร การสรางหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา ปญหาและแนวโนมในการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา หลักการและเทคนิคการวัดและการประเมินผล การ
จัดการศึกษาพิเศษ
Concepts and theories of curriculum; principles of curriculum development;
curriculum development and management; construction of local-based curriculum ; development of
Islamic studies curriculum; problem and trend in curriculum development; learning management;
educational psychology; principles and techniques of measurement and evaluation; management of
special education
762-525

การบริหารจัดการการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Management and Administration
หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา เทคนิคการบริหารจัดการการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ บทบาทของผูบ ริหารในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษา หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา
Principles and scopes of educational management; techniques of effective
educational management; roles of administrators in promoting local and community participation in
educational provision; principles of school-based educational management and administration;
educational reform
762-526

การบริหารทรัพยากร
2(2-0-4)
Management of Resources
การแสวงหาและใชทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
จัดการแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมและพลังงาน การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี
Searching and use of educational resources; human resources management; learning
resources management; environment and energy; budgeting; financing; accounting

762-527
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การเขียนและนําเสนอทางวิชาการ
2(2-0-4)
Academic Writing and Presentation
กลวิธีการนําเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน
บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควา ฯลฯ การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค
Strategies of presentation of knowledge, concept, theories for learning, writing,
report, articles, research finding et.; analysis and constructive criticism of academic work of
creativeness

762-531

วิจัยทางการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Research
มโนทัศนเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไปและการวิจยั เชิงอิสลาม ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการศึกษา
กระบวนการวิจัย คอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
เขียนเคาโครงการวิจัย การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตางๆ
การวิเคราะหขอ มูล การเขียนรายงาน การประเมินการวิจัย จรรยาบรรณในการทําวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใช
Basic concepts of general and Islamic research methodology; research method in
education; research procedures; computer of research; principles and techniques of educational
measurement and evaluation; writing up research proposal; searching for related researches and
literature from various sources; data analysis; writing research report; evaluation of research findings;
ethics in research and application of research finding
762 – 541

วิทยานิพนธ
36 (0-108-0)
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยทางดานการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามที่มีคุณภาพสูง
ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการดานการบริหาร
และการจัดการการศึกษาอิสลาม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชเปนฐานการคนควาวิจัย และ
สามารถนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน
Conducting a high quality research contributing to the field of Islamic educational
administration and management, being used as foundation of research references, and being reported in
refereed journal under the supervision of the supervisor
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762-542

วิทยานิพนธ
18(0-54-0)
Thesis
ศึกษา คนควา และนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธทางดานการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลามเปนรายบุคคล ในหัวเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจและมีความรูดีเปนพิเศษภายใต
การแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
Studying, researching and presenting thesis findings on the interested and wellknowledgeable topic in relation to Islamic educational administration and management under the
supervision of the supervisor
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
18.1 การบริหารหลักสูตร
(1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะตามคําแนะนําของหัวหนาภาควิชา โดยมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
(2) มีการประเมินหลักสูตรและนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป
(3) การจัดการเรียนการสอน
- มีอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งอาจารยประจํา อาจารยพิเศษ อาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 2548 หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
- มีการประเมินการสอนและควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยโดยนักศึกษา เพื่อ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาตางๆ
(4) การประกันคุณภาพวิทยานิพนธ
- กําหนดแนวทางการปฏิบัตใิ นการทําวิทยานิพนธในสาขาวิชาใหนักศึกษา
- สรรหาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญตาม
หัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา
- นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนางานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเปนระยะๆ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
- มีการจัดกิจกรรมหรือจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ
เพื่อไดขอเสนอแนะหรือแนวคิดในการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพและคุณประโยชนตอ
สังคม
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- จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธปละครั้ง
(5) การประกันคุณภาพของบัณฑิต
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตอง
1) สอบเทียบหรือสอบผานภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
2) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอ
วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน
วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึง่ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยใหความเห็นชอบหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceeding)
3) นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตรได
แตมเฉลี่ยสะสมไมตํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ
หรือดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึง่
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
4) ขอกําหนดอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและวิจัย
(1) สถานที่เรียนและหองปฏิบัติการของวิทยาลัยอิสลามศึกษา และของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
(2) อุปกรณการสอนและหองปฏิบัติการ เชนอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล เชน โปรแกรม SPSS เปนตน
(3) รายการครุภัณฑ
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร
3.2 เครื่องฉาย LCD
3.3 เครื่องฉายขามศรีษะ
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
(1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
เกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและเรื่องอื่นๆ ทําหนาที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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(2) กําหนดระยะเวลาในการพบปะระหวางอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธกับนักศึกษาเพื่อรายงานความกาวหนาในการเรียน การทําวิทยานิพนธ รวมทั้งการให
คําปรึกษาหรือคําแนะนําในเรื่องตางๆ
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม/ความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
(1) มีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อไดขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยการวิจัยหรือการจัดสัมมนาทางวิชาการกับ
องคกรภายนอก (ภาครัฐ/ภาคเอกชน)
(2) มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ทุก 3 ปการศึกษา) เพื่อไดขอมูลมาเพื่อ
การพัฒนาบัณฑิตศึกษาในสาขา
(3) มีการติดตามบัณฑิต (ทุก 5 ปการศึกษา) เพื่อใหไดขอมูลมา เพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
18.5 ดัชนีชี้วัดเรื่องบทความจากวิทยานิพนธ
ผลงานวิทยานิพนธปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 และ ก 2 จะตองไดรับการตีพิมพหรือ
ดําเนินการใหผลงานหรือไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซึ่ง
คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(1) นักศึกษาจบตามเกณฑและอยูในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
(2) ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร
ตามดัชนีบงชี้ขางตนทุกๆ ระยะ 3 ป
- กําหนดการประเมินครั้งแรกป 2553

