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บทที่ 2 

นโยบายมหาวทิยาลัยฟาฏอนีด้านการสร้างสันตภิาพ 

2.1 นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการเปิดหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนบัสนุนสนัติภาพ 
  2.1.1 หลกัสูตรอิสลามศึกษา 

      2.1.2 หลกัสูตรมหาบณัฑิตการเมืองการปกครอง 
      2.1.3 รายวิชาอลักุรอาน 
      2.1.4 รายวิชาสนัติศึกษา 
      2.1.5 รายวิชาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.2 นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือสร้างสนัติภาพในสงัคม 
      2.2.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
      2.2.2 หลกัสูตร 
      2.2.3 อาจารย ์
      2.2.4 นกัศึกษา 
      2.2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.2.6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน 
      2.2.7 การวดัผลและประเมินผล 
2.3 นโยบายมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการสร้างจิตรส านึกใหก้บัชุมชนดา้นสนัติภาพ 
      2.3.1 เผยแผต่  ารา 
               2.3.1.1 หนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ 
               2.3.1.2 หนงัสือ เราคือประชาชาติเด่ียวกนั 
               2.3.1.3 หนงัสือ อนันะซีฮะอฺ 
               2.3.1.4 หนงัสือ 12 โอวาท อธิการบดี 
               2.3.1.5 หนงัสือ สิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
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2.1 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการเปิดหลกัสูตรส าหรับสนับสนุนสันตภิาพ 
      2.1.1 หลกัสูตรอสิลามศึกษา 
             รายละเอียดของหลกัสูตร หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลกัสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
           2.1.1.1 หมวดท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไป 
                       (ก) รหสัและช่ือหลกัสูตร  

               ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
               ภาษาองักฤษ : Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 

                       (ข) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
               ช่ือเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
               ช่ือยอ่ (ไทย) : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)  
               ช่ือเต็ม (องักฤษ) : Bachelor of Arts (Islamic Studies)  
               ช่ือยอ่ (องักฤษ) : B.A. (Islamic Studies)  

                       (ค) วิชาเอก : ไม่มี  
                       (ง) จ  านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 144  หน่วยกิต 
                       (จ) รูปแบบของหลกัสูตร 

                   (1) รูปแบบ หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
                   (2) ภาษาท่ีใช ้ ใชภ้าษาไทยในการเรียนการสอน   
                   (3) การรับเขา้ศึกษา  

            ตามระเบียบมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2552 
                   (4) ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  

          ไม่มี 
                   (5) การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

          ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                      (ฉ) สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร   
                         เป็นหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2550 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลยัอิสลามยะลาใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม
คร้ังท่ี 5 (2/2554) เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน   2554 
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สภามหาวิทยาลยัอิสลามยะลาได้อนุมติั/ให้ความเห็นชอบหลกัสูตร ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 39 (2/2554)  เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2554 เร่ิมใชห้ลกัสูตรภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  
2555 

 (ช) ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
                       หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
                            (ซ) อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

                    (1) นกัวิชาการดา้นอิสลาม 
                    (2) วิทยากรอิสลามศึกษา 
                    (3) นกัวิจยัดา้นอิสลามศึกษา 

 (4)  เจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ท่ีเก่ียวขอ้กบั
อิสลามศึกษา 

 (ญ) สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสูตร  

 (1) สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคมโลกในยุคปัจจุบนัท่ีมีการ
แข่งขนักนัอยา่งกวา้งขวางและรุนแรง ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและการเมือง  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความพร้อม  เขม้แข็งและมีศกัยภาพจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง  อนัสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมุ่งเนน้ใหส้งัคมมีคุณภาพ 
ภูมิคุม้กนัแข็งแกร่ง เศรษฐกิจมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มดี การ
จดัการศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จึงมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของ
ผูเ้รียนให้มีขีดความสามารถในสาขาวิชาอย่างมี ดุลยภาพ สามารถน าความรู้ในศาสตร์ต่างๆของ
อิสลามไปใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ครอบคลุม บูรณาการ และอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรคท่์ามกลางสงัคมพาหุ
วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลาย (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 15) 
  (2) สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม การจัดการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาไดเ้น้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้มีขีด
ความสามารถในสาขาวิชาอย่างมีดุลยภาพ  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นจุดมุ่งหมายของการพฒันา เพื่อการใชชี้วิตอย่างมีคุณภาพ ตาม
หลกัค าสอนของอิสลามในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสงัคมโลกเป็นแบบพหุสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ในทุกๆ ดา้น   
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 (ฎ) ผลกระทบจาก ขอ้ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกับพนัธกิจ
ของสถาบนั 
  (1) การพฒันาหลกัสูตร จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรไปในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพ
และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิว ัฒนาการสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางหลกัการอิสลาม
จ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กับ
ลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจในปรากฏการณ์ทางสงัคม โดยตอ้งปฏิบติั
ตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในดา้นวิชาการ และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 
 (2) ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน การพฒันาหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็นไปตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัอิสลามยะลามีท่ีให้ส าคญัในการ
ผลิตและพฒันาทรัพยากรบุคคลของประเทศในสาขาวิชาต่างๆให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และทักษะใน
ศาสตร์สาขาวิชาท่ีศึกษา และมีความสามารถในการพฒันาตนเองและสังคมอย่างต่อเน่ือง การผลิต
บุคลากรดา้นอิสลามศึกษาจึงเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัส่วนหน่ึงท่ีสถาบนัให้การสนับสนุนและส่งเสริม
มาตลอด 

                (ฏ) ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบนั  
(1) กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืน  

ไดแ้ก่ ก.กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
               GE 219-203 สนัติศึกษา เปิดสอนโดยสถาบนัอสัสลาม 

                GE 219-401 กฎหมายเบ้ืองตน้ เปิดสอนโดยคณะอิสลามศึกษา 
  GE 219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 
                     (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
               GE 219-501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
               GE 219-503 อิสลามกบัวิทยาศาสตร์ 
               GE 219-601 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 

                      (3) กลุ่มวิชาภาษา เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
               GE 219-701 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวนั  
               GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1  



 

32 
 

                GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2 
                GE 219-803 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 1 
                GE 219-804 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสาร 2  
                GE 219-805 ภาษาองักฤษ 1  
                GE 219-806 ภาษาองักฤษ 2  
                GE 219-807 ภาษาองักฤษ                                                                                                                                          

                   (4) การบริหารจัดการ อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรต้องประสานงานกับ
อาจารยผ์ูแ้ทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นเน้ือหาสาระ การวางแผนการจดัการเรียนการสอน การ
ติดตามและประเมินหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน การปรับปรุงแกไ้ขใหต้อบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน และสงัคม ตามอลักุรอานและซุนนะฮฺ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
    2.1.1.2 หมวดท่ี 2.ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสูตร 

            (ก) ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
        (1) ปรัชญา 

                    มุ่งผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ในศาสตร์ดา้นต่างๆของอิสลามอย่างครอบคลุมบูรณา
การ และเป็นสากล เป่ียมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะและสามารถพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติสู่ความเจริญ และสนัติสุขอยา่งสมดุลทั้งในโลกน้ี
และโลกหนา้ 

            (2) ความส าคญั 
                          - หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนแต่ละพ้ืนท่ีในการพฒันา

องคค์วามรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิทยาการอิสลาม 
                         - หลกัสูตรน้ีมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐาน

การเรียนรู้และเขา้ใจวิทยาการอิสลามบนพ้ืนฐานของอลักุรอานและสุนนะฮฺ  
                             - หลกัสูตรน้ีสามารถแกปั้ญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษา
ได ้

        - หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองลกัษณ์ในพ้ืนท่ี 
      (3) วตัถุประสงค ์

                 - เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และเขา้ใจในศาสตร์ดา้นต่างๆของอิสลามบนพ้ืนฐาน
ของอลักุรอานและสุนนะฮฺ  

               -  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยศรัทธา มีคุณธรรม จริยธรรมและโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล   
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                       -เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถน าความรู้ไปพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว 
สงัคม และ ประเทศชาติได ้ 

                       -เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถใหบ้ริการวิชาการดา้นอิสลามศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
แก่องคก์รและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได ้  

                -เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านอิสลามศึกษาให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน(คณะ
อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์, 2555 : 20-34)    
      2.1.2 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการปกครอง 

            2.1.2.1. ช่ือหลกัสูตร   
                         ภาษาไทย          หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการปกครอง   
                         ภาษาองักฤษ     Master of Political Science in Government  
                         ภาษามลาย ู       Program Sarjana Sains Politik Pentadbiran  

                         ภาษาหรับ            

            2.1.2.2. ช่ือปริญญา  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง  
                         ช่ือยอ่  (ภาษาไทย) : ร.ม. (การปกครอง)  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาองักฤษ) : Master of Political Science  in Government  
                         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : M.Pol.Sc. (Government)  
                         ช่ือเต็ม (ภาษามลาย)ู : Sarjana Sains Politik Pentadbiran  
                         ช่ือเต็ม (ภาษาอาหรับ) :       

            2.1.2.3. หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   
                          คณะศิลปศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
            2.1.2.4. หลกัการและเหตุผล ปรัชญาและจุดประสงคข์องหลกัสูตร  
                         (ก) หลกัการและเหตุผล   
                                 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้เปิดหลกัสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิตมา

ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2546 ในปีพุทธศกัราช 2550 ไดม้ีนักศึกษาส าเร็จหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑิตและไดรั้บใชส้งัคมไปแลว้หน่ึงรุ่นเป็นจ านวน 45 คนในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีไดก่้อตั้ง
ข้ึนท่ามกลางชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประกอบกบัปีพุทธศกัราช 2547 ความ
ขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคนบางกลุ่มกบัรัฐบาลในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัภาคใตไ้ดอุ้บติัข้ึน นบัวนัก็ยิง่ทวีความ
รุนแรง  โดยย ังไม่มี ที ท่ าว่ า จะ เ กิดความ  สงบสุขได้ใน เ ร็ วว ัน จาก เหตุก ารณ์ดังก ล่ าว 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีจึงมีมติเปิดท าการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต เพื่อหาทฤษฎีต่างๆ
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เก่ียวกับการแก้ปัญหาสังคม ศึกษาการเมืองระหว่างประเทศอยู่บน พ้ืนฐานของพหุอารยธรรม 
รวมทั้ งการถ่วงดุลอ านาจการเกิดสันติภาพ ปัญหาอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ินรวมถึงการหาแนวทาง
แกปั้ญหาของชาติ  ผา่นการผลิตวิทยานิพนธใ์นการร่วมกนัรับใชช้าติ    
                        (ข) ปรัชญาของหลกัสูตร   
                                  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความ รู้ความเช่ียวชาญในสาขารัฐศาสตร์มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความยติุธรรม มีอุดมคติในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยหลกัการสันติวิธี พร้อมเป็น
แบบอยา่งท่ีดี  
                        (ค) วตัถุประสงค ์เพ่ือผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะดงัน้ี  

(1) เป่ียมดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและมีภาวะความเป็นผูน้  าใฝ่สนัติ   
(2) มีความรู้ทางด้านการปกครองระดับท้องถ่ิน การปกครองระดับชาติ              

และ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ตามหลกัวิชาการและหลกัยติุธรรม   
(3) มีความสามารถในการวิจยั พฒันาองคค์วามรู้ ในการแกไ้ขปัญหาของชาติ  

ตามแนวสนัติวิถี    
(4)สามารถน าความรู้ทางรัฐศาสตร์ไปประยกุต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตในสังคม

อยา่งพอเพียงพร้อมเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นการเมืองการปกครอง  
            2.1.2.5. ก าหนดการเปิดสอน  
                         ภาคการศึกษาท่ี 1ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป   
            2.1.2.6. คุณสมบติัของผูม้ีสิทธิสมคัรเขา้ศึกษา  
                         (ก) คุณสมบติัทัว่ไป   

(1) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต  ่ากว่า 2.50 หรือไม่ต  ่า
กว่าร้อยละ 75 หรือไม่ ต  ่ากว่าระดบัดีข้ึนไป  

(2) เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีคะแนนสะสมไม่
ต  ่ากว่า 2.50  หรือไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 หรือไม่ต ่ากว่าระดบัดีข้ึนไป  
 (3) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งตาม
ขอ้ 6.1 หรือเป็นผูท่ี้ก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามขอ้ 6.2 
โดยมีคะแนน สะสมต ่ากว่า 2.50 หรือ ต ่ากว่าร้อยละ 75 หรือต ่ากว่าระดบัดี แต่มีประสบการณ์การ
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ท างานวิจยั  เขียนหรือแปลต ารา โดยแสดงผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์และไดรั้บการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั   
                                  (4) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผูท่ี้มีความเส่ือมเสียหรือบกพร่องใน

ศีลธรรมอนัดีงาม   
                                  (5) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา  
                       (ข) คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในแผน ก (1)  
                                ในกรณีนักศึกษาท่ีจะสมคัรเขา้ศึกษาต่อในแผน ก (1)  นอกจากคุณสมบติั

ทัว่ไปตามขอ้ (1), (2), (3) , (4) และ (5) แลว้จะตอ้งมีเคา้โครงวิจยัและผลงานทางวิชาการดงัต่อไปน้ี   
                               (1) มี Proposal หรือข้อเสนอเคา้โครงการวิจยั และระบุช่ือเร่ืองหัวขอ้วิจัย

และระเบียบวิธีการวิจยัอยา่งชดัเจนแนบพร้อมใบสมคัร     
                            (2) มีผลงานทางวิชาการอยา่งนอ้ย1 เร่ืองแนบส าเนาพร้อมใบสมคัร     
           2.1.2.7 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา  
                       (ก) สอบขอ้เขียน  
                       (ข) สอบสมัภาษณ์  
                                การสอบคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือก

เพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นคราวๆไป  
           2.1.2.8 ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา  
                         (ก) ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

การศึกษาหน่ึงภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า 15 สปัดาห์   
                        (ข) ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรอยา่งนอ้ยใชเ้วลาศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา

ปกติ)สูงสุด ไม่เกิน 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) นับจากวนัเปิดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็น
นกัศึกษา    

           2.1.2.9 การคิดจ านวนหน่วยกิต  
                          (ก) รายวิชาทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หรือไม่นอ้ยกว่า 15 ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาคการศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
                          (ข) รายวิชาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง ไม่ต  ่ากว่า 30 ชัว่โมง ตลอดหน่ึง

ภาคการศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
                          (ค) วิทยานิพนธ์ท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงตลอดหน่ึงภาค

การศึกษาใหม้ีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต  
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2.1.2.10 การลงทะเบียนเรียน  
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ว่าดว้ยระเบียบ

มหาวิทยาลยัฟาฏอนีว่าดว้ยการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท พ.ศ. 2548  
2.1.2.11 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา   

(ก)การวดัผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัฟาฏอนี ว่าดว้ยการศึกษาระดับ
ปริญญาโท   

(ข) การส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(ค) สอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร  
(ง) ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนไม่ต  ่ากว่า 3.00  
(จ)ไดส้อบผา่นการสอบวิทยานิพนธ์ไดผ้ลเป็น Sและส่งวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์

แลว้แผน ก แบบ ก(1) และ ก(2)  
(ฉ)ไดส้อบผา่นการสอบประมวลความรู้ไดผ้ลเป็น S (แผน ข)  
(ช) มีการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธใ์นท่ีประชุมวิชาการหรือสมัมนาวิชาการในท่ี

สาธารณะ  
(ซ) มีการตีพิมพผ์ลงานวิทยานิพนธล์งวารสารเพื่อการตีพิมพเ์ผยแพร่   
(ญ) มีความประพฤติดี  

 2.1.2.12 คณาจารย ์  
                          ตารางท่ี 2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง 5 คน   
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา สถาบนัการศึกษา 
1 ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะ

เกีย    
อาจารย ์ 

  

Ph.D      

Political 

History 

University  of  

Malaya                                                                                

Malaysia  

2 ดร.สุริยะ สะนิวา     อาจารย ์ 
Ph.D      

Political 

Science   

National 

 

University  of                                                                               

Malaysia 

3 ดร.อบัดลรอหมาน            
กาเหยม็                                                                               

อาจารย ์ 
Ph.D      

Political 

Science     

Aligarh           

Muslim 

University, India 

4 ดร.ตอลา แกมา                  อาจารย ์ 
Ph.D      

Political 

Science   

Aligarh           

Muslim 

University, India 

5 อ. สุกรี  หลงัปูเต๊ะ          อาจารย ์ 
Ph.D       

Political 

Science 

Universit  Utara                                                                              

Malaysia  
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           2.1.2.13 จ านวนนกัศึกษา   
ตารางท่ี 3  จ  านวนนักศึกษาในสาขาท่ีจะรับเข้าศึกษาและท่ีคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาหลกัสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 มีดงัน้ี  
ชั้นปี ปีการศึกษา 

 2551 2552 2553 2554 2555 

ชั้นปีท่ี 1 10 10 10 10 10 

   ชั้นปีท่ี 2   - 10 10 10 10 

รวม     10 20 20 20 20 

จ านวนนกัศกึษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา 10 10 10   
                

2.1.2.14 จ านวนนกัศึกษา สถานท่ีและอุปกรณ์การศึกษา  
(ก) ใชส้ถานท่ีหรืออาคารเรียน ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องปฏิบติัการภาษา 

และห้องคอมพิ ว เตอ ร์ของคณะศิลปศาสต ร์และสังคมศาสต ร์และส า นักวิทยบริก าร
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  

(ข) ใช้อุปกรณ์การศึกษาและโสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

2.1.2.17 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการปกครอง หลกัสูตรน้ีสามารถเลือกศึกษา
ได ้3 แผน คือ    

 - แผน ก แบบ ก (1) เนน้ท าวิทยานิพนธ ์   
- แผน ก แบบ ก (2) เนน้การเรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์  
 - แผน ข เนน้การเรียนรายวิชาและสอบประมวลความรู้  
(ก) จ  านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต   
(ข)โครงสร้างหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง (คณะศิลป

ศาสตร์และสงัคมศาสตร์, 2555 : 45-48)  
ตารางท่ี 4 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (1) เน้นการท า

วิทยานิพนธอ์ยา่งเดียว  
หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
วิทยานิพนธ ์                                                                       36  
  รวม                                                                               36  
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 ตารางท่ี 5 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (2) เน้นการเรียน
รายวิชาและท าวิทยานิพนธ ์ 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคบั (แกน)                                                             6 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                                        12 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                                                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก                                                                    6 
วิทยานิพนธ ์                                                                       12 

  รวม                                                                               36 

 

 ตารางท่ี 6 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิตแผน ข เนน้การเรียนรายวิชาและสอบ
ประมวลความรู้  

หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคบั (แกน)                                                             6 
หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                                        18 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                                                                                      (ไม่นบัหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก                                                                    6 
หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ                                                                                                                            6 

  รวม                                                                               36 

 
 ตารางท่ี 7 รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก (1)  

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (บงัคบัเรียนโดยไมน่บัหน่วยกิต) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

GE 619003 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 3 

 

GE 619002 

 

มโนทศัน์อิสลาม 3 

หมวดวิทยานิพนธ ์
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

RS 617024  

           

วิทยานิพนธ ์ 36 
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 ตารางท่ี 8  รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาตรมหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก (2)  
หมวดวิชาบงัคบั (แกน) 6 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

GE 619003 
 

วิธีวิทยาการวิจยั 3 

 

GE 619002 

 

มโนทศัน์อิสลาม 3 

 

 PL 616024   

           

ทฤษฎีการเมืองการปกครองในอิสลาม                                      3 

หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

PL 618024 

 

อุดมการณ์ทางการเมือง 3 

PL 619024 

 

ความขดัแยง้และสนัติศึกษา 3 

PL 616024 

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง 3 

 
PL 621024 

นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจงัหวดั
ชายแดน 

3 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชาโดย (ไม่นบัหน่วยกิต) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

AR 618017 

 

ภาษาอาหรับเพื่อพฒันาวิชาการ 3 

EN 619021 

 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาวิชาการ 3 

ML 620022 

 

ภาษามลายเูพื่อพฒันาวิชาการ 3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

PL 622024 

 

สมัมนาเปรียบเทียบองคก์ารทางการเมือง 3 

 

PL 623024 

 

การเมืองระหว่างประเทศ 3 
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 ตารางท่ี 8 รายวิชาในหลกัสูตรรัฐศาตรมหาบณัฑิตแผน ก แบบ ก (2) (ต่อ) 
หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต (ต่อ) 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

PL 624024 

 

การเมืองการปกครองไทย 3 

 

PL 625024 
ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งใน
ประเทศไทย 

จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิทยานิพนธ ์12 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

RS 618024 
 

วิทยานิพนธ ์ 12 

 
 ตารางท่ี 9 รายวิชาในหลกัสูตรแผน ข   

หมวดวิชาบงัคบั (แกน) 6 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

GE 619003 

 

วิธีวิทยาการวิจยั 3 

 

GE 619002 

 

มโนทศัน์อิสลาม 3 

 
PL 616024 

 

ทฤษฎีการเมืองการปกครองในอิสลาม 3 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

PL 618024 

 

อุดมการณ์ทางการเมือง 3 

 
PL 619024 

 

ความขดัแยง้และสนัติศึกษา 3 

 

PL 616024 

 

เศรษฐศาสตร์การเมือง 3 

 

PL 621024 
นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจงัหวดั
ชายแดน 

3 

 



 

41 
 

 ตารางท่ี 9 รายวิชาในหลกัสูตรแผน ข (ต่อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ  18 หน่วยกิต (ต่อ) 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
 

PL 624024 

 

การเมืองการปกครองไทย 3 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานเลือกเรียนเพียง 1รายวิชา โดย (ไม่นบัหน่วยกิต) 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

AR 618017 
 

ภาษาอาหรับเพื่อพฒันาวิชาการ 3 

 

EN 619021 

 

ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาวิชาการ 3 

 

ML 620022 

 

ภาษามลายเูพื่อพฒันาวิชาการ 3 

(4) หมวดวิชาเลือก  ไม่นอ้ยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

 

PL 621024 
นโยบายและยทุธศาสตร์การ
บริหารจงัหวดัชายแดน                             

3 

 
PL 623024 

 

การเมืองระหว่างประเทศ                                                 3 

 

PL 625024 
ระบบพรรคการเมืองและการ
เลือกตั้งในประเทศไทย                            

3 

 

PL 626024 
ระบบการเมืองและการ
ปกครองในโลกมุสลิม                                   

3 

 

PL 627024 

 

ปัญหาชนกลุ่มนอ้ยเปรียบเทียบ                                           3 

 

PL 628024 
 

การบริหารนโยบายสาธารณะ                                                3 

 

PL 616024 

 

การเมืองเปรียบเทียบ                                                   3 

หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ  6 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

              
RS 619024 

           

การศึกษาเอกเทศ 1                                                     3 
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  2.1.3 รายวชิาอลักุรอาน 
  หลกัสูตรรายวิชาอลักุรอานเป็นหลกัสูตรท่ีทางมหาวิทยาลยัไดบ้งัคบัให้ทุกสาขาวิชาเรียน

ในทุกๆ เทอม (ศนูยศ์ึกษาอลักุรอาน, 2556 : 13) รวมทั้งหมด 8 รายวิชาดงัน้ี 
ตารางท่ี 10 รายวิชาอลักุรอานส าหรับคณะอิสลามศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ 

ภาค
การศึกษาท่ี 

หลกัสูตรส าหรับคณะอิสลาม
ศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ 

หลกัสูตรกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน(ตจัญ์
วีด) 

1 อตัตีลาวาฮฺ  1   (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 

2 อตัตีลาวาฮฺ  2  (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 

3 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัอินซีกอกถึงซู
เราะฮฺ อนันาส 

ศึกษาความส าคัญ ความประเสริฐและ
มารยาทของการอ่านอัลกุรอาน กฎการ
อ่านอิซติอาซะฮฺ และบัซมะละฮฺ ศึกษา
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวิชาตจัญวีด ศึกษา 
เร่ือง หุกมของนูนและมีมซากีนะฮฺ การ
หน่วงเสียง (ฆุนนะฮฺ) และหุกมของลาม 

4 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัมุดซัซิรถึงซู
เราะฮฺ อลัมุฏอฟฟีฟีน 

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของมดัและแขนงของมดั อลิฟท่ี
คงท่ีเวลาอ่านหยุดและจะถูกตัดออกใน
เวลาการอ่านต่อเน่ือง 

5 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลักอลมั ถึงซู
เราะห์ อลัมุซมัมิล 

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
แหล่งออกเ สียงและคุณลักษณะของ
พยญัชนะ 

6 ท่องจ าซูเราะฮฺ อศัศอฟถึงซู
เราะห์อลัมุลก ์

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของการอ่านเสียงหนาหรือสูง
(อตัตฟัคีม) และการอ่านเสียงบางหรือต ่า 
(อตัตรักีก) 

7 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัวากีอะฮถึ์งซู
เราะฮฺ อลัมุมตาฮินะห ์

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของอลัอิดฆอมอ่ืนๆ     
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 ตารางท่ี 11 รายวิชาอลักุรอานส าหรับคณะอิสลามศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ 

ภาค
การศึกษาท่ี 

หลกัสูตรท่องจ าอลักุรอานหมวด
วิชาทัว่ไป และส าหรับสาขาวิชา

อ่ืนๆ 

หลกัสูตรกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน(ตจัญ์
วีด) 

1 อตัตีลาวาฮฺ  1   (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 

2 อตัตีลาวาฮฺ  2  (ฝึกอ่าน) ภาพรวมของกฎเกณฑ์และหลกัการอ่าน 
(ตจัญวีด) 

3 ท่องจ าซูเราะฮฺ อซัมัซฺถึงซูเราะฮฺ 
อนันาส 

ศึกษาความส าคัญ ความประเสริฐและ
มารยาทของการอ่านอัลกุรอาน กฎการ
อ่านอิซติอาซะฮฺ และบัซมะละฮฺ ศึกษา
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัวิชาตจัญวีด ศึกษา
เร่ือง หุกมของนูนและมีมซากีนะฮฺ การ
หน่วงเสียง (ฆุนนะห์) และหุกมของลาม 

4 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัมุฏอฟฟีถึงซู
เราะฮฺ อลับาลดั 

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของมดัและแขนงของมดั อลิฟท่ี
คงท่ีเวลาอ่านหยุดและจะถูกตัดออกใน
เวลาการอ่านต่อเน่ือง 

5 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัมุรซะลาต ถึง 
ถึงซูเราะฮฺ อลัอลัอินฟีตอร 

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
แหล่งออกเ สียงและคุณลักษณะของ
พยญัชนะ 

6 ท่องจ าซูเราะฮฺ อลัมุซมัมิลถึงซู
เราะฮฺ อลัอินซาน 

ศึกษากฎเกณฑแ์ละหลกัการอ่าน (ตจัญวีด) 
เร่ืองหุกมของการอ่านเสียงหนาหรือสูง
(อตัตฟัคีม) และการอ่านเสียงบางหรือต ่า 
(อตัตรักีก) 

 2.1.4 รายวชิาสันตศึิกษา 
วิชาสนัติศึกษาเป็นวิชาบงัคบัของมหาวิทยาลยันกัศึกษาทุกสาขาวิชาจ าเป็นจะตอ้งเรียนมี

ทั้งหมด 3 หน่วยกิต โดยจะศึกษาถึงความหมาย แนวคิดเหลกัเก่ียวกบัสนัติภาพ และสนัติภาพ ปัญหา
ความขดัแยง้และความรุนแรงในระดบัครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจดัการความ
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ขดัแยง้โดยสันติวิธี เพื่อปรับแนวคิดของนักศึกษาให้มีแนวคิดท่ีเหมือนๆ กันในรูปแบบของอลั
อิสลาม (สถาบนัอสัสลาม, 2556 : 35) 
  2.1.5 รายวชิาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

รายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้3(3-0-6)  
(Unrest Management in Southern Thailand) (คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2555 : 84) 
ศึกษา แนวคิด หลกัการส าคญั และสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นดา้น
ต่างๆ  แนวทางการจดัการในมิติวฒันธรรมชุมชน การนอ้มน ายทุธศาสตร์พระราชทานเขา้ใจ เขา้ถึง 
พฒันา  และการใชห้ลกัการสันติวิธี รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุ ลกัษณะและแนวทางการคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้บบบูรณาการ 
2.2 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการผลติบัณฑติเพือ่สร้างสันตภิาพในสังคม 
       พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหผู้เ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก  าหนด การเรียนการ
สอนในยคุปัจจุบนัใชห้ลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดงันั้นพนัธกิจ
ดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจยั
น าเขา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก  าหนด ประกอบดว้ย การมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

ดงันั้น จึงจ  าเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ (1) หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ(2)คณาจารยแ์ละระบบ
การพฒันาอาจารย ์(3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (5) 
อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และการบริการการศึกษา(7)การวดัผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการ เรียนของนักศึกษา(8)  องค์ประกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ก  าหนด 

การจดัการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการผลิตบณัฑิตให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผูท่ี้มีความสามารถทางวิชาชีพท่ีมากข้ึน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของสมัคมนั้น มีปัจจยัอยูห่ลายประการไดแ้ก่ วิธีการสอน หลกัสูตร ประสิทธิภาพ
ของอาจารย ์กิจกรรมการเรียนการสอน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ(ล าพอง บุญช่วย 2530 :1) ไดก้ล่าวถึง
องค์ประกอบของการเรียนการสอนได้ 7 ประการ ได้แก่ ครูผูส้อน ผูเ้รียน หลักสูตร วิธีสอน 
วตัถุประสงคข์องการสอน ส่ือการสอนและการประเมินผล และนอกจากน้ี (วิชยั วงศใ์หญ่  2537 : 
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76-80) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนการสอนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียนและการมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนอย่างไรก็ตามเง่ือนไข และแนวทางการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ บณัฑิตจะมีคุณภาพไม่ไดห้ากไม่มีการพฒันาวิธีการเรียนการสอนพฒันาหลกัสูตร การ
พฒันาอาจารยใ์หม้ีคุณภาพ มีการแข่งขนัทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั งบประมาณลงทุนดา้น
แหล่งความรู้และขอ้มลูข่าวสาร การพฒันาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาคน้ควา้ และการบริหารจดัการท่ีดี มี
วิสยัทศัน์จากการศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้
นั้นประกอบกบัผลการศึกษาของมหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลยัและวิทยาเขตอ่ืนๆ ในปัญหาดา้นหลกัสูตร ดา้นอาจารย ์ดา้นผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ 
อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี เคร่ืองใชใ้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 

2.2.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ปรัชญาและปณธิานของมหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
                เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้ก  าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ปรัชญาและปณิธานดงัรายละเอียดดงัน้ี (มหาวิทยาลยัฟาฏอนี,2550 : 43) 

  2.2.1.1 วิสยัทศัน ์
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมุ่งผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นคลงัทางปัญญาท่ีมีความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามหลกัการอิสลาม และเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากล สู่การสร้างสนัติภาพท่ีย ัง่ยนื 
             2.2.1.2 พนัธกิจ 

(ก) ผลิตบณัฑิตท่ีเป่ียมคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีภาวะความเป็นผูน้  าใฝ่
สนัติ 

(ข) ส่งเสริมการวิจยั การคน้ควา้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน ภูมิภาค และประชาคมโลกตลอดจนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งระดบัประเทศและนานาชาติ 

(ค)ให้บริการแก่สังคมด้วนรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สามารถช้ีน าสงัคม และใหค้  าปรึกษาไดต้ามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและนานาชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

(ง)ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามและสอดคลอ้งกบัหลกัการ
อิสลาม 
 (จ) จดัระบบบริหารจดัการใหม้ีคุณภาพ เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีตามทศันะอิสลาม 
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(ฉ)สร้างและยกระดบัความร่วมมือกบัสถาบนัและองคก์รระหว่างประเทศ เพื่อพฒันา
ความร่วมมือในเครือข่ายทางวิชาการใหเ้ป็นท่ียอ่มรับในระดบันานาชาติ 
            2.2.1.3 ปรัชญา 
  มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการจดั
การศึกษา ท าการวิจัย ให้บริการทางด้านอิสลาม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้งกับ
หลกัการอิสลาม โดยท าการผลิตบณัฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบติัตามหลกัการของอลักุ
รอานและสุนนะฮฺ มีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพฒันา
คุณภาพชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยผ่านระบบการศึกษาท่ีด ารงไวซ่ึ้งความสมดุล 
ครอบคลุม ต่อเน่ืองและบูรณาการ 
            2.2.1.4 ปณิธาน 
 มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมุ่งพฒันานักศึกษาให้เป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ศรัทธาและ
ปฏิบติัตามหลกัการของอลักุรอานและจริยวตัรของท่านศาสนฑูตมุฮมัหมดั   มุ่งสู่การสร้างสรรค์
สงัคมสนัติท่ีเรืองปัญญาและเป่ียมดว้ยคุณธรรม 
            2.2.1.5 กลยทุธในการพฒันามหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

เพื่ อ ให้ ก า รด า เ นิ น ง านบรร ลุต ามวิสั ยทัศน์  พัน ธ กิ จ  และป รั ชญาของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีจึงไดก้  าหนดแผนกลยทุธใ์นการพฒันาไวใ้น  ดา้น 5 ดงัน้ี (มหาวิทยาลยัฟาฏอนี
,2550 : 44) 

(ก) อุดมศึกษาวิถีแห่งคุณธรรม จริยธรรม กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การบูรณาการศาสนาสู่หลกัสูตร 
 (2) การพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
 (3) การพฒันาบุคลิกภาพและศกัยภาพของนกัศึกษา 
 (4) การจดัสภาพแวดลอ้มทางการศกึษา 
 (ข) น าวิชาการและการผลิตบณัฑิตสู่มาตรฐานสากล กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การพฒันาการอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา 
 (2) การพฒันาหลกัสูตร 
 (3) การวิจยั 
 (4) การสร้างความร่วมมือภายในและต่างประเทศ 
 (ค) พฒันาศกัยภาพทางการบริหารสู่มาตรฐานสากลดว้ยวิถีอิสลาม กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
 (1) การพฒันาระบบการบริหาร 
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  (2) การพฒันาศกัยภาพการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
 (3) การพฒันาผงัแม่บทและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (4) การพฒันาศกัยภาพหน่วยงาน 
 (5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
  (6) การพฒันาศกัยภาพทางการเงินการคลงั 
 (7) การพฒันาศกัยภาพและความพร้อมสู่การขยายวิทยาเขต 
    (ง) บูรณาการสนัติสมัพนัธสู่์สงัคมสนัติภาพ กลยทุธก์ารด าเนินงาน 
 (1) การใหว้ิชาการแก่ชุมชนในวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 (2) การส่งเสริมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
    (3) การสร้างเครือข่ายทางวฒันธรรมและวิชาการระดบัชุมชน 
   (4) สานเสวนาอารยธรรม                
 (จ) สร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลยัอจัฉริยะกลยทุธก์ารด าเนินงาน 
      (1) การพฒันาระบบ e-Technology 
   (2) สร้างความพร้อมดา้น e-Academic 
    (3) การพฒันาระบบบริหารจดัการ e-MIS 
   (4) การพฒันา e-Personal   
 2.2.2 หลกัสูตร 

 หลกัสูตรนั้นเสมือนแผนของการเรียนการสอนท่ีประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
วิธีการเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายซ่ึงหมายถึงการพิจารณาคดัเลือก จดัรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาวิชา
และประสบการณ์ตลอดจนการประเมินผล เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีสติปัญญาและคุณธรรม 
สามารถสร้างเสริมองค์ความรู้ คิดวิเคราะห์ไดแ้ละน าความรู้มาแกปั้ญหาและสร้างสรรค์ในส่วน
วิชาการ วิชาชีพ และการด ารงชีวิต (ประทีป เมธาคุณวุฒิ,  2545 : 1-2) หรืออีกนัยหน่ึงคือแผนงาน
หรือโครงการท่ีจัดประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่ผูเ้รียน ภายใต้การด าเนินการของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา (ไชยรัตน์ ปราณี, 2545 : 64) และหลกัสูตรเป็นหลกัและหัวใจของการจดัการเรียนการ
สอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเขา้ใจเร่ืองของหลกัสูตรและการเรียนการสอน จะท า
ใหก้ารจดัการศึกษาด าเนินไปดว้ยดีทั้งแก่ตวัผูเ้รียนเองและช่วยให้ครูไดมี้ทิศทางและส่ิงก  าหนดใน
การสอน 

จากปรัชญาการศึกษาสู่เป้าหมายและจุดมุ่งหมายทางการศึกษามาก าหนดเป็น
หลกัสูตรการศึกษา หลกัสูตรการศึกษาอิสลามจะมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากหลกัสูตรตามปรัชญา
อ่ืนๆหลกัสูตรการศึกษาอิสลามนับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งรองลงจากครู ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัส าคัญ
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อนัดบัแรกและสูงสุดในระบบการศึกษาอิสลาม หลกัสูตรจะเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเน้ือหา
กิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียน ในระบบการศึกษาอิสลาม การศึกษาขดัเกลาอคัลาก (จริยธรรม) 
เป็นศนูยก์ลางของหลกัสูตรการศึกษาอิสลาม เป้าหมายหลกัการศึกษาอิสลามในค ากล่าวหน่ึงท่ีว่า 
“อลัฟะฎีละฮฺ” (ความประเสริฐ ความดีงาม) นกัปรัชญามีมติว่าการศึกษาอคัลากเป็นจิตวิญญาณของ
การศึกษาอิสลาม เพราะเป้าหมายแรกของการศึกษาท่ีสูงส่งคือการเจียระไนอคัลาก (จริยธรรม) และ
ขดัเกลาจิตวิญญาณ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว “อคัลาก” และ“ฟะฎีละฮฺ” มนุษยจ์  าเป็นตอ้งอาศยั
เพื่อเป็นหนทางไปสู่การขดัเกลาอคัลาก และบรรลุถึงความประเสริฐของความรู้ ดว้ยหลกัการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอคัลากนั้นจ  าเป็นตอ้งเนน้ทั้งความรู้ท่ีเป็นทฤษฎี (ทั้งความรู้ท่ีเป็นฟัรฎูอีนหรือความรู้ท่ี
เป็นฟัรฎกิูฟายะฮฺ) และความรู้ภาคปฏิบติัท่ีเน้นการปฏิบติัในชีวิตจริงท่ีแปลงวิถีชีวิตท่ีจะยกระดบั
ความสูงส่งของอคัลาคส าหรับปักเจกบุคคลต่อไป(ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:155) 
 หลกัสูตรการศึกษาในอิสลาม (Ghozali Darussalam, 2001:49)ตอ้งมีความสมดุล
ระหว่างวิชาศาสนาและวิชาทางดา้นโลกและจะตอ้งมีศนูยก์ลางหรือความเช่ียวชาญในทุกสาขาวชิาท่ี
เหมาะสมกบัช่วงของการพฒันาระดบัชั้นของการศึกษา และความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเจาะจงลง
ระดบัการศึกษาขั้นสูงท่ีมสัยิดหรือท่ีมหาวิทยาลยั หลกัสูตรการศึกษาในอิสลามตอ้งครอบคลุม
ศาสตร์หรือวิชาต่างๆทางภาษา ศาสนาและศาสตร์เก่ียวกบัโลกน้ี(ธรรมชาติ) หลกัสูตรการศึกษา
อิสลาม(ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:156) มีหน้าท่ีในการผลิตนักเรียนหรือบณัฑิตมุสลิมท่ีรู้จกั
ศาสนาและพระเจา้ผูท้รงสร้างจกัรวาล บณัฑิตท่ีรู้จกัการด าเนินชีวิตพร้อมท่ีจะล้ิมรสความโปรด
ปรานของชีวิตท่ีสูงส่งในสังคม พร้อมท่ีจะให้และสร้างสังคม ตลอดจนพฒันาชีวิตให้มีความ
เจริญกา้วหนา้โดยผา่นการงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ีเป็นการอนุญาตใหส้ามารถกระท าได ้
 ดงันั้นลกัษณะเฉพาะของหลกัสูตรอิสลามศึกษาคือ (abdul Rahman al-nahlawi, 

1979:187-189) 1) หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยใ์นการขดัเกลาพฤติกรรมไม่ให้
เขวจากหนทางท่ีเท่ียงตรง 2) หลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายหลกัคือความบริสุทธ์ิใจ ความย  าเกรงปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของพระองคแ์ละกระท าศาสนกิจเพ่ือพระองค์ 3) หลกัสูตรท่ียืดหยุ่นและเหมาะสมกบัระดบั
ของกลุ่มเป้าหมายและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) หลกัสูตรท่ีให้ความส าคญัทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและความเป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั 5) หลกัสูตรท่ีเป็น
ระบบท่ีประกอบดว้ยการบูรณาการของทุกส่วนท่ีมีผลกระทบและไดรั้บผลกระทบจากส่วนอ่ืนๆ 6) 
หลกัสูตรท่ีถกูประทานลงมาท่ีมีหลกัฐานและเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์และ
บูรณาการ 7) หลกัสูตรแห่งเตาหีด (การศรัทธาต่อพระองค์อลัลอฮฺ  ผูท้รงเอกะ) หลกัสูตรเตาหีด
ถือเป็นหลกัการของระบบอิสลามและหลกัสูตรการศึกษาและเป็นขอ้เท็จจริงพ้ืนฐานในการศรัทธา
ในอิสลาม 8) หลกัสูตร “นานาชาติหรือไร้พรมแดน” มีความสมบูรณ์และครอบคลุมซ่ึงไม่จ  ากดัอยู่
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เฉพาะ “ความเป็นพลเมืองท่ีแคบ” 9) เป็นหลกัสูตรท่ี “มัน่คง” บนพ้ืนฐานของการเคล่ือนไหวภายใน
กรอบและกฎท่ีไดก้  าหนดไวทุ้กการเปล่ียนแปลงและการพฒันาจะครอบคลุมและคงไวซ่ึ้งขอ้เท็จจริง 
ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎของชีวิตท่ีพระองค์อลัลอฮฺ   ทรงก าหนดไว ้10) 
หลกัสูตรท่ีมี “ความครอบคลุม” เพราะเป็นหลกัสูตรท่ีถกูประทานลงมาจากพระเจา้ท่ีจดัการเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีครอบคลุมทั้งการวะหฺย ูการเป็นบ่าว จกัรวาลและมนุษยอ์ยา่งเป็นธรรมชาติและ
มีเหตุผล 11) เป็นหลกัสูตรท่ีมี  “ความสมดุล” อาทิในขอบข่ายการประทาน (วะหฺย)ู และการไดม้า
จากจกัวาลและชีวิต 12) หลกัสูตร “เชิงบวก” ท่ีไดม้าจากความสมัพนัธเ์ชิงบวกของพระองค์อลัลอฮฺ 
 ท่ีมีต่อส่ิงถกูสร้างต่างๆร่วมถึงมนุษยด์ว้ย 13) เป็นหลกัสูตรท่ีมี “ความเป็นจริง” ใชก้บัโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

อยา่งไรก็ตามเพื่อใหห้ลกัสูตรการศึกษาอิสลามเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซง
ของลกัธินิยมการแยกอาณาจักรออกจากศาสนาจักร (Secularism) และแนวความคิดการแยก
การศึกษาออกเป็นสองส่วนเอกเทศจากกนัระหว่างรายวิชาทางดา้นศาสนาและรายวิชาทางดา้นทาง
โลก (Dualism) มีมโนทศัน์อิสลามจะตอ้งถูกบรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาอิสลามคือ (Rusnani 

Hashim, 2001 อา้งถึงในซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:158-159) (1) ทศันะอิสลามต่อพระผูส้ร้าง   
(2) การสร้างมนุษยแ์ละเป้าหมายของการสร้างเพื่อภัคดีและการเป็นตัวแทน (เคาะลีฟะฮฺ) ของ
พระองคเ์พื่อส่งเสริมความดีและหา้มความชัว่และเผยแผส่าสน์แห่งอิสลาม(3) ความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษยก์บัพระผูเ้ป็นเจา้ (4) ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั เพื่อสร้างความยุติธรรม 
ความเอกภาพของจิตใจ คุณค่าและศกัด์ิศรี สร้างอคัลาก (จริยธรรมท่ีสูงส่ง) เป็นต้น(5) สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มในฐานะท่ีเป็นเคาะลีฟะฮฺ (ตัวแทน) (6) การพฒันา
ตนเอง  (7) เป้าหมายการมีชีวิตของมนุษยแ์ละ (8) การพฒันาจริยธรรมอิสลามเพ่ือสร้างส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีวิญญาณ 

ในรายงานการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
วิสยัทศัน์และการปฏิบติัท่ีประชุมไดอ้ภิปรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีประชุม
ไดพิ้จารณาถึงปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีส าคญัหลายปัจจยัและหน่ึงในปัจจยัส าคญันั้น
คือ ปัจจยัดา้นหลกัสูตรท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งเสมอโดยเนน้ท่ีความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ความส าคัญในเร่ืองการศึกษาสหวิทยาการ  (Multidisciplinary) และการศึกษาข้ามสาขาวิชา   
(Transdisciplinary) เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทางสังคมซ่ึงมี
ความซบัซอ้นข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน องคป์ระกอบของหลกัสูตรจะตอ้งมีความเช่ือมโยงระหว่างการเรียน
การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปและการเรียนการสอนในวิชาชีพ ส าหรับการเรียนการสอนใน
การศึกษาทั่วไปควรมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการเสริมสร้างทกัษะในการเรียนรู้มากกว่าการสั่งสม



 

50 
 

ความรู้ โดยมุ่งสร้างใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีซบัซอ้นการมีความคิดท่ีเป็น
อิสระและเป็นของตวัเองเป็นตน้(กองวิเทศสมัพนัธ,์ 2542:106-110)   

ในการแปลงหลกัสูตรสู่การปฏิบติัจริงนั้นครูจะตอ้งให้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมแก่ผูเ้รียน โดยการพฒันาจิตวิญญาณและคุณธรรมจริยธรรม วิธีการสอนใหม่ๆควรปรับมา
ใชใ้นการเรียนการสอนอีกดว้ยอีกทั้งครูต้องเป็นบุคคลท่ีสร้างสรรค์และทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
ความสมดุลในรูปแบบหรือวิธีการสอนควรมีการผสมผสานระหว่างผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และเน้ือ
วิชาเป็นศูนยก์ลางและการประเมินการศึกษาจะตอ้งขนานกนัอย่างใกลชิ้ดกบัจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาของหลกัสูตร และครอบคลุมจุดประสงค์ทางด้านจิตวิญญาณและคุณธรรมจริยธรรม หาก
ไม่เช่นนั้นหลกัสูตรจะตอ้งมีการทบทวนประสบการณ์การสอนท่ีน าเสนอวิธีการสอน และประเภท
หรือวิธีการสอน และประเภทหรือวิธีการประเมินท่ีปฏิบติัใชใ้นสถานศึกษานั้นๆ(ซอลีฮะห์ หะยีสะ
มะแอ, 2551:159)  

ดงันั้นหลกัสูตรเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการอุดมศึกษามีความหมายท่ีแตกต่าง
จากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลกัสูตรเปรียบเสมือนตวัแทนของโปรแกรมการศึกษาท่ีเป็นตวั
บ่งช้ี ให้เห็นถึงสภาพของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันท่ีมีความแตกต่างกันและ
หลากหลายและท่ีส าคญัของหลกัสูตรคือการบูรณาการความรู้ท่ียืนหยดัอยู่บนหลกัการและแนวคิด
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้คือเป็นหลกัสูตรท่ีสามารุตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนในฐานะบ่าว
ของพระองคเ์ป็นหลกัสูตรท่ีสามารถช่วยเป็นส่ือในการคน้หาวิธีการท่ีจะน าไปสู่การน าเสนออิสลาม
ท่ีสมบูรณ์ในทุกๆมิติด้วยวิทยะปัญญาท่ีหลากหลายแขนงสาขาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางโลกและ
ศาสตร์ทางศาสนา เป็นความรู้ท่ีมีความสมัพนัธอ์ยา่งแน่นแฟ้มกนักบัศาสตร์ของการบริหารจดัการ 
การเมืองการปกครอง ฯลฯ เป็นตน้ ท่ีมีเป้าหมายอนัเดียวกนัคือการเผยแพร่ความเมตตาธรรมให้
ชาวโลกนั้นเอง 

สรุปแลว้หลกัสูตรนั้นเสมือนแผนการเรียนการสอนท่ีประกอบดว้ยจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา วิธีการเพื่อบรรจุจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา หรืออีกนัยหน่ึงหลกัสูตรคือแผ่นงาน
หรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์ทั้งหมดใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีเป็นหัวใจหลกัของการจดัการเรียนการสอน 
หลกัสูตรท่ีดีและสมบูรณ์แบบนั้นคือหลกัสูตรอิสลามท่ีถูกประทานลงมาจากพระองค์อลัลอฮฺ ท่ีตั้ง
อยูบ่นหลกัศรัทธา ดว้ยการบูรณาการผสมผสานศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างสมดุลและไดส้ัดส่วน
โดยจะไม่จดัการเรียนการสอนแยกออกจากกนัระหว่างวิชาการดา้นศาสนาและวิชาสามญั ส่งเสริม
และพฒันาผูเ้รียนเกิดการพฒันาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตวิญญาณตลอดจน
ความรู้และค่านิยมท่ีดีงามและทกัษะต่างๆในทุกๆดา้นอย่างครอบคลุมและสมดุล เป็นหลกัสูตรท่ี
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ตอ้งการผลิตปัจเจกบุคคลท่ีสามารถด ารงอยู่บนโลกน้ีอย่างมีความสุขและสามารถมีชีวิตอยู่ในโลก
หนา้ดว้ยความปลอดภยัและไดรั้บความโปรดปรานจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
               2.2.2 อาจารย์ 

ในรายงานการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
วิสยัทศัน์และการปฏิบติัท่ีประชุมไดอ้ภิปรายในส่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีประชุม
ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีส าคัญหลายปัจจยัหน่ึงในปัจจยัท่ีส าคญัคือ
ปัจจยัดา้นคณาจารยท่ี์ควรค านึงถึงทั้งความสามารถดา้นวิชาการในสาขาวิชานั้นๆจ านวนคณาจารย ์
ระบบการสรรหาคณาจารย ์ซ่ึงควรมีระบบท่ีจะคดัเลือกคณาจารยท่ี์มีความสามารถทางวิชาการอย่าง
แทจ้ริง ซ่ึงควรมีค่าตอบแทนท่ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัอาชีพอ่ืนๆและปัจจยัในการสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีใหแ้ก่คณาจารยแ์ละท่ีส าคญัคือควรจะมีระบบการพฒันาคณาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองโดยเน้นการ
พฒันาในเร่ืองวิธีการสอน ซ่ึงควรเป็นลกัษณะการสอนท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมและยึดผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง การใชเ้ทคโนโลยีในการสอนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นการสอนใน
ลกัษณะสหวิทยาการหรือขา้มสาขาวิชาเพื่อใหท้นักนัสภาวะการเปล่ียนแปลงและความซบัซอ้นของ
ปัญหาต่างๆในทางวิชาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม(กองวิเทศสมัพนัธ,์ 2542:106-110) 

อาจารย์หรือครูนับเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งในทุกระบบการศึกษาและ
การศึกษาอิสลามถือไดว้่าครูนั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาปัจเจก
บุคคลของผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในทุกดา้นของชีวิตทั้งทางดา้นปัญญาพิสัย จิตพิสัยและ
ทกัษะพิสยัตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายของการศึกษาอิสลาม ครูในทศันะอิสลามจึงมีบทบาทและ
เป็นแบบอย่างท่ีส าคญัยิ่ง ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึกฝน อบรม ขัดเกลาบุคลิกภาพของผูเ้รียน
ดงันั้นภารกิจการงานดา้นการเรียนการสอนจะบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้นข้ึนอยู่กบัครู
เป็นส าคญั ซ่ึงบรรดานกัปราชญไ์ดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูท่ีพึงประสงค์ไวม้ากมายซ่ึงสามารถ
สรุปคุณลกัษณะส าคญัโดยจดัเป็นดา้นๆดงัน้ี (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:193-195) 

 (ก) ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั 
(1) การผกูผนัใกลชิ้ดกบัอลัลอฮฺ   

  - มีอิสลามเป็นเป้าหมายชีวิต 
   - อิคลาส (บริสุทธ์ิใจ) และตั้งใจมัน่ในการปฏิบติังานสอนเพ่ือแสวงหา

ความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ  และหวงัในการตอบแทนทั้งหลายมอบไวแ้ด่อลัลอฮฺ  
   - มีความศรัทธามั่นและเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  โดยปฏิบัติตนให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลามหรือค าสัง่และค าบญัชาต่างๆของพระองค ์
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   -  มีอามานะฮฺหรือความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์จริงจงัและจริงใจอย่างสูงใน
การปฏิบติังานสอนซ่ึงเป็นความรับผดิชอบ (อะมานะฮฺ) ท่ีจะตอ้งถูกสอบถามจากพระเจา้ในวนัส้ิน
โลก (กียามตั) 
 (2) บุคลิกลกัษณะอนัไม่มีท่ีติ 

- เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียนและบุคคลทัว่ไปในทุกๆดา้น 
- มีบุคลิกภาพอิสลามท่ีดีงามทั้งทางด้านการแต่งกาย การพูด ลกัษณะ

นิสยัและการสมาคม 
- ปฏิบติัต่อนกัเรียนดว้ยความรักความเมตตาและอ่อนโยน 

  - มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
  - ใจกวา้ง โอบออ้มอารีต่อนกัเรียนและบุคคลทัว่ไป 
  - ยติุธรรม เสมอภาค กลา้หาญ มัน่ใจตนเอง 
  - มีความหนกัแน่น อดกลั้นและอดทน 

   - มีไหวพริบ ปฎิภาดี มีวินยัและตรงต่อเวลาซ่ือสตัวแ์ละรักษาความจริง  
           (ข) คุณลกัษณะทางดา้นวิชาการ 

 (1) มีความรู้ความความเขา้ใจอิสลามอยา่งถ่องแทแ้ละถกูตอ้ง 
 (2) มีความสามารถในการอ่านอักลกุรอานและท่องจ าอัลกุรอานตาม

หลกัการอ่าน(ตจัวีด) ไดดี้และถกูตอ้ง 
      (3) มีความรู้ความสามารถทางดา้นภาษาอาหรับ 
      (4) มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นการศึกษาและความรู้ทัว่ไป 
      (5) ทนัต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบนัและส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 
      (6) มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

          (ค) คุณลกัษณะทางดา้นวิชาชีพ 
 (1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน 
 (2) มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณครูใน

การสอน 
 (3) มีทกัษะและความสามารถในการถ่ายโอนวิชาความรู้ประสบการณ์ให้

ผูเ้รียนดว้ยความเช่ือมัน่และศรัทธา 
 (4) มีความจริงจงัและเสียสละอุทิศเวลาในการวางแผนและเตรียมการสอน

และการช้ีน าจิตวิญญาณของผูเ้รียนสู่แนวทางแห่งอิสลาม 
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 (5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์รู้จักประยุกต์ใช้ทักษะการสอน เทคนิค 
วิธีการสอนและส่ือการสอนท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งเหมาะสมกบักลุ่มของผูเ้รียนและวิชาท่ีสอน 

 (6) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนการสอนและพฒันาการ
โดยให้ความส าคัญเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน เช่น ระดับความสามารถทาง
สติปัญญา อารมณ์ สงัคม เพื่อจะช่วยผูเ้รียนไดต้รงประเด็น 

 (7) สามารถใหค้  าปรึกษาและช้ีน าแนวทางท่ีดีแก่ผูเ้รียน และรู้จกัใชเ้ทคนิค
หรือวิทยปัญญาในการจูงใจใหน้กัเรียนสู่การท าความดีและห่างไกลจากแนวทางแห่งความชัว่ร้ายทั้ง
ปวง 

 (8) รู้จกับูรณาการเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบนัมาใชป้ระกอบในวิชาท่ี
สอน 

 (9) มีความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิจยัเก่ียวกบัวิชาชีพครู 
          (ง) คุณลกัษณะทางดา้นสงัคม 

 (1) ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกๆดา้นแก่ชุมชนและบุคคล
ทัว่ไป 

 (2) มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี เมตตาและอ่อนโยนในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนัการศึกษากบัชุมชน 
  (3) มีความจริงใจในการมีส่วนร่วมท่ีจะส่งเสริมพฒันาช่วยเหลือชุมชนให้มี
ความเจริญกา้วหนา้และสนัติสุข 

ดงันั้น ครู หรืออาจารยท่ี์ดีนั้นต้องเป่ียมดว้ยความรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ความสามารถในการพฒันาผูเ้รียนและให้ผลสัมฤทธ์ิท่ีดีสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผูเ้รียนไดมี้ความ
อุตสาหะขยนัและอดทนต่อความทุกข์ยากล าบาก และตอ้งเอาแบบอย่างของท่านนบี  ในฐานะ
ปรมาจารยข์องครูทั้งโลกน้ีอีกดว้ยดงัฮาดิษของท่านนบี  ท่ีกล่าวว่า  

                            )272 :(

ความว่า :“และแทจ้ริงนั้นฉนั(นบีฯ)  ถกูส่งมาในฐานะครู” 
                                                                       (สุนนั อิบนู มาญะฮฺ: 274) 

ซ่ึงส่ิงท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับครูทุกคนเพราะท่านนบี  นั้นคือ
ครูแม่พิมพข์องโลกท่ีควรเป็นแบบอยา่ง ผูค้นท่ีมีความประสงคจ์ะเป็นครูตอ้งยดึหลกัและปฏิบติัตาม
บุคลิกและคุณลักษณะของท่าน และเพื่อให้ได้ครูท่ีมีคุณภาพมนัก็ต้องยอ้นไปท่ีหลกัสูตรของ
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ครูผูส้อนท าการสอนซ่ึงมนัมีความสมัพนัธอ์ยา่งชนิดท่ีว่าไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ คือครูตอ้งมี
ความสามารถในการบูรณาการการสหวิชาทั้งทางโลกน้ีและโลกหนา้อีกดว้ย 

สรุปแลว้ครูนบัเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัยิง่ในทุกระบบการศึกษา และการศึกษา
อิสลามถือไดว้่าครูนั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาปัจเจกบุคคลของ
ผูเ้รียนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในทุกดา้นของชีวิตทั้งทางดา้นปัญญาพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย
ตามเจตนารมณ์ของเป้าหมายการศึกษาอิสลาม ครูในทศันะอิสลามจึงมีบทบาทและเป็นแบบอย่างท่ี
ส าคญัยิง่ ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึกฝน อบรม ขดัเกลาบุคลิกภาพของผูเ้รียน ดงันั้นภารกิจการงาน
ดา้นการเรียนการสอนจะบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้นข้ึนอยูก่บัครูเป็นส าคญั อาจารยท่ี์มี
คุณภาพตอ้งมีความรอบรู้ สอนดีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งพฒันาตนเองอยู่เสมอ
ใหท้นัเวลาตามยคุและสมยั 
               2.2.3 นักศึกษา 

ในรายงานการประชุมระดบัโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิสยัทศัน์และ
การปฏิบติัท่ีประชุมไดอ้ภิปรายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีประชุมไดพ้ิจารณาถึง
ปัจจยัเก่ียวกบัคุณภาพของอุดมศึกษาท่ีส าคญัหลายปัจจัยและหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญันั้นคือปัจจยัดา้น
การศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นว่าจะต้องถือว่านักศึกษาเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมหลักในการจัด
การศึกษา ซ่ึงสมควรท่ีจะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การตดัสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการบริหารของสถาบนัแทนท่ีจะเป็นผูรั้บการศึกษา
เท่านั้น อุดมศึกษาจะตอ้งเนน้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการเขา้สู่อุดมศึกษาโดยเน้นถึงความสามารถ
ดา้นวิชาการอยา่งแทจ้ริง โดยจะตอ้งไม่มีการกีดกั้นโอกาส อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดา้นเช้ือชาติ เพศ 
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนความพิการและความผดิปกติทางร่างกายท่ี
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (กองวิเทศสมัพนัธ,์ 2542 : 106-110) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้านคือ(ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.2549 : 25-26) 

(ก) มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 
(ข) มาตรฐานดา้นการบิหารจดัการการอุดมศึกษา 
(ค) และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้ และสังคม แห่งการ

เรียนรู้ 
ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งนักศึกษา คือมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต ซ่ึงระบุว่า “บณัฑิต

ระดบัอุดมศึกษาเป็นผูม้ีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
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สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจมี
ความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”  

จากมาตรฐานท่ีก  าหนดขา้งตน้ไดร้ะบุตวับ่งช้ีของมาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต 3 
ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่  

(ก) บณัฑิตมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อพฒันสังคมให้สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

(ข) บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบโดยยึดหลกั
คุณธรรมจริยธรรม 

(ค) บณัฑิตมีสุขภาพดีทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนเองอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

เพื่อน าไปสู่บัณฑิตท่ีมีคุณภาพอิสลามได้วางบรรทัดฐานในการศึกษาแสวงหา
ความรู้ซ่ึงเป็นภารกิจพ้ืนฐานท่ีส าคญัและประเสริฐยิง่ ดงันั้นจ  าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
คุณลกัษณะจรรยาบรรณและมารยาท (อาดาบ) ของผูเ้รียนในการเรียนรู้และศึกษาแสวงหาความรู้
ดงัน้ี (ยซููฟ กอฎอรอวีย,์ 1997 : 85-103) 

(ก) ปรับปรุงเจตนาความตั้งใจ (เนียต) ผูศึ้กษาหาความรู้ตอ้งปรับปรุงเจตนาความ
ตั้งใจดว้ยความบริสุทธ์ิในการแสวงหานั้นเพ่ืออลัลอฮฺ   

(ข) ศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ผูเ้รียนควรตระหนักว่าการศึกษาอิสลามนั้นเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

(ค) อดทน (ซอบรั) ต่ออุปสรรคทั้งหลายในการศึกษาหาความรู้ 
 (ง) เคารพและใหเ้กียรติต่อครูผูส้อน  

(จ) การถามดว้ยค าถามท่ีดีงาม ในการแสวงหาความรู้จะตอ้งมีการถาม การถาม
ค าถามนั้นตอ้งใชว้ิธีการถามดว้ยค าถามท่ีดีงามไม่หยิง่ยโสอวดรู้  

(ฉ) มีความจริงใจในการแสวงหาความรู้ ท่านอิหม่ามซาฟีอีไดใ้ห้ค  าสอน(นาศีฮตั) 
เก่ียวกบัความจริงใจในการแสวงหาความรู้ไวว้่า “จงจ าไวเ้ถิดคนท่ีไดรั้บเกียรตินั้นเป็นเพราะความรู้
ไม่ใช่การใหท้รัพยส์มบติัท่ีลน้เหลือ เพราะความรู้และทรัพยส์มบติัไม่สามารถเดินไปพร้อมกันได ้
(อบูเกาะมรั ซอลาฮุดดีน, 2002 อา้งถึงในซอลีฮะ หะยีสะมะแอ, 2551 : 202-203) ผูเ้รียนจะตอ้ง
จริงใจในการแสวงหาความรู้พร้อมกบัร าลึกถึงขอ้บกพร่องของตวัเองและไม่เขินอายในการแสวงหา
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์จากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถถึงแมบุ้คคลนั้นจะมีฐานะทีต ่ากว่าก็ตาม  
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ท่านอิหม่ามซาฟีอีไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีจะไดรั้บความรู้โดยกล่าวว่าบุคคลหน่ึงๆจะ
ไม่ไดค้วามรู้นอกจากใชว้ิธีการหกประการดงัน้ี (1) มคีวามเฉลียวฉลาด (2) มีความมุ่งมัน่ท่ีเขม้แข็ง  
(3) มีความขยนัพากเพียร (4) มีความกระตือรือร้น (5) มีการใชชี้วิตอยา่งพอเพียง (6) มีความใกลชิ้ด
กบัครูอาจารยเ์ป็นเวลานาน  

(ช)  มีอคัลาก (มารยาท) ท่ีสูงส่งท่ีส่งเสริมดว้ยหลกัการอิสลามผูเ้รียนตอ้งมีมารยาท
ท่ีดีทั้งภายในและภายนอกตลอดจนถึงความสะอาดในเร่ืองการแต่งกายและสถานท่ีแสวงหาความรู้
ดว้ย 

(ซ)  มีเป้าหมายเพื่อความใกลชิ้ดย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ความรู้มีความสัมพนัธ์กบั
ความใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ   ดงัค  ากล่าวของอบัดุลลอฮฺบินมสัอูด ไดก้ล่าวว่า “มนัเป็นการเพียงพอ
หากความรู้นั้นท าใหบุ้คคลเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ  ” และค ากล่าวของชาวศาลฟับางท่านกล่าวไวว้่า 
“ใครก็ตามท่ีมีความรู้มากท่ีสุดเก่ียวกบัอลัลอฮฺ    บุคคลนั้นเป็นผูท่ี้มีความเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ  
มากท่ีสุด” ดว้ยเหตุน้ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสว่า 

  چې  ې  ې   ى   ى     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇ چ
28 

ความว่า : “แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นท่ี
เกรงกลวัอลัลอฮฺ  แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอ  านาจผูท้รงอภยัเสมอ” 

                                                (อลัฟาฏีร : อายะฮฺ 28) 
 (ญ) นอบน้อมถ่อมตนและอ่อนโยนกับทุกกิจการ การนอบน้อมถ่อมตนเป็น
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนและผูแ้สวงหาความรู้เพราะความถ่อมตนจะน ามาซ่ึงความ
ประเสริฐของความรู้และหวัใจท่ีแข็งกระดา้งยอ่มไม่สยบกบัความดีงามต่างๆ อลักุรอานไดก้ล่าวถึง
ความอ่อนโยนดงักล่าว 

  چىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ   چ                    

118 

 ความว่า : “อัลลอฮฺ  นั้ นทรงอ่อนโยนพระองค์ทรงโปรดความ  
อ่อนโยน” 
            (อลัมุอฺมินูน : อายะฮฺ 28) 

  (ฎ) มีความทะเยอทะยานท่ีสูงส่ง นั้นหมายถึงการตั้งเป้าท่ีสูงและไม่ทอ้แทส้ิ้นหวงั
ในความเมตตาของอลัลอฮฺ  ดงัท่ีอลักุรอานไดร้ะบุไวว้่า  
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 ٿ     ٿ  ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ پ  پ   پ  ڀ  ڀ چ                   

 چٹ                      

              87 

ความว่า : “จงอยา่ส้ินหวงัในความเมตตาของอลัลอฮฺ   แทจ้ริงไม่มีการ 
ส้ินหวงัจากความเมตตาของอลัลอฮฺ  นอกจากกลุ่มผูป้ฏิเสธศรัทธา” 

                                                                                                     (ยสุูฟ : อายะฮฺ 87 )      
 (ฏ)ไม่มีความหยิง่ยโส ผูศ้ึกษาหาความรู้จะตอ้งตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงเป้าหมาย
และรูปแบบวิธีการในการศึกษาหาความรู้ท่ีดี คุณลกัษณะท่ีไม่ดีต่างๆ ตอ้งหลีกห่าง การหยิง่ยโสเป็น
คุณลกัษณะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนไดง่้ายๆ เช่นการถามค าถามซ่ึงผูเ้รียนตอ้งระมดัระวงัในการถามค าถาม (ซอ
ลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 206 )  
 (ฒ) ขอความคุม้ครองและแสวงหาความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ   กิจการงานต่างๆ
จะส าเร็จหรือไม่จะข้ึนอยูก่บัความช่วยเหลือและมอบหมายต่อพระองค์ในการเรียนการสอนจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีเราจะตอ้งขอความช่วยเหลือต่อพระองคอ์ลัลอฮฺ  ผูท้รงรอบรู้ในทุกบริบทของการศึกษา
หาความรู้ การของดุอาฮฺนั้นเป็นส่ิงจ  าเป็น อาทิเช่นดุอาอฺให้ห่างไกลจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ (ซี
ริก) ดุอาอฺใหไ้ดรั้บความรู้ท่ีมีความบะรอกะฮฺ (ความจ าเริญ) เป็นตน้ (ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551 : 
206 ) 
 (ณ)  การน าความรู้ไปปฏิบติั (อบัดุลเลาะห์ บิน ซอและห์ อลั อุบยัลาน, 2008 : 206 
) น้ีคือผลลพัธข์องความรู้ทั้งหมดหากไม่คงไวซ่ึ้งการปฏิบติัแลว้ก็ไร้ผล 
 (ด)  มีมารยาทในการอิคติลาฟ (Abdul Rahman Alnahlawi, 1979 : 158) (แสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั) ในการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหมู่ผูท่ี้ศึกษาเรียนรู้
เพื่อให้สามารถเรียนรู้ท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึนดังนั้นผูเ้รียนจะต้อง
ตระหนักถึงมารยาทในการแสดงความคิดเห็นหรืออิคติลาฟ (ความคิดและมุมมองท่ีแตกต่างกนั) 
เป็นตน้ 

การแสวงหาความรู้ในทัศนะอิสลามถือเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการยกระดับ
บทบาทของมนุษยต่์อการเป็นบ่าวของพระเจา้ผูย้  าเกรง บทบาทต่อตนเอง และสังคมท่ีรอคอยการ
เปล่ียนแปลงสู่ส่ิงใหม่ๆท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากนวตักรรมทางความคิด สติปัญญาซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมนุษย์
ตอ้งใหค้วามพยายามและคิดคน้ ศึกษาวิจยั 

ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษามีลกัษณะท่ีค่อนขา้งเฉพาะตวัเอง แมจ้ะไม่ใช่ผูใ้หญ่เต็มท่ี
แต่ก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป และการท่ีผูเ้รียนจะเรียนไดดี้หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ 
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ทั้งองคป์ระกอบท่ีเกิดจากภาพในตวัผูเ้รียนเองและองคป์ระกอบภายนอก เช่นจุดมุ่งหมายของผูเ้รียน 
แรงจูงใจ พ้ืนฐานเดิม ทศันคติ  ค่านิยม กลุ่มเพ่ือน รูปแบบการเรียน ตลอดจนความสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน การท าความเขา้ใจในส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับอาจารย ์ผูส้อนใน
ระดบัอุดมศึกษา อยา่งไรก็ตามบณัฑิตท่ีดีนั้นควรมีทศันคติดงัน้ี  

(ก) บัณฑิตท่ีมีความมัน่ใจตนเองสูง มีภาวะผูน้  า สามารถช้ีน าสังคมและบริการ
สงัคมดว้ยจิตอาสาตามมิติและความสามารถและความถนดัของบณัฑิต 

(ข) บัณฑิตท่ีไม่มีค  าว่าว่างงานและไม่ตกงานเพราะงานนั้ นคือการสร้างอะไร
บางอยา่งใหเ้กิดประโยชน์แก่สงัคมไม่ใช่แก่ตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ 

(ค) บณัฑิตท่ีมีทศันะคติเก่ียวกบังานว่าทุกการงานและกิจกรรมต่างๆนั้นลว้นเป็น
อามลัซอและฮฺ(ความดี) ทั้ งส้ิน การงานของเราดี อลัลอฮฺ   จะตอบรับการกระท าของเราและ
มนุษยก์็จะไดรั้บประโยชน์จากการกระท าและกิจการของเรา 

(ง) บณัฑิตท่ีมีทศันะคติท่ีดีเก่ียวกบังานว่างานนั้นมิใช่เป็นลูกจา้งไดเ้งินเดือนอย่าง
เด่ียว แต่งานคือกิจการต่างๆท่ีสงัคมตอ้งการ เป็นงานท่ีมีความริเร่ิม สร้างสรรค ์คิดใหม่ ท าใหม่ เป็น
ตน้ 
 (จ) เป็นบณัฑิตท่ีมีความริเร่ิม คิดแบบมีเกียรติต่อตนเองและไม่ส้ินหวงัและทอ้แท้
กบังานท่ีคาดหวงั ดงัโอการในอลักุรอานท่ีว่า 

  چڱ  گ  گ    ڳ  ڳ چ 

 8 

 ความว่า  “และอ านาจนั้นเป็นของอลัลอฮฺ  และรอซูลของพระองคแ์ละ 
 บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย” 

                                                                       (อลัมนูาฟีกนู : อายะฮฺ 8) 
 (ฉ) บณัฑิตท่ีมีความคิดริเร่ิมว่าจะท าอยา่งไรท่ีจะน าอาชีพ มิใช่จะตามอาชีพของเขา 

(ช) บณัฑิตท่ีมีจิตอาสาในสาขาอาชีพท่ีปฏิบติัทั้งทางตรงและทางออ้ม และมีความ
ตระหนกัถึงความจ าเป็นของผูรู้้ท่ีจะช้ีแนะสงัคมใหป้ฏิบติัตามอิสลามและเผยแผ่ ความเมตตาธรรม
ใหก้ระจายไปทัว่ทุกถ่ินฐานในสงัคม ประเทศชาติและสากลโลก 

(ซ) บณัฑิตท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัการเผยแผ่อิสลาม ในทุกอิริยาบถท่ีสะท้อนให้ศา
สนิกอ่ืนมองอิสลามในภาพท่ีดีและสามารถลบลา้งความคิดและความเขา้ใจผิดของพวกเขาไปใน
ท่ีสุด 

(ญ) บัณฑิตท่ีเด่นทางดา้นศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านศาสนาและ
ศาสตร์ทางสามญัรวมทั้งความสามารถทางดา้นภาษานานาชาติอีกดว้ย 
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(ฎ) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและดี(ซอและฮฺ) ท่ีสามารถให้ความรักและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคีต่อกนัและเป็นพี่นอ้งกนั 

สรุปแลว้บณัฑิตคุณภาพคือบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน 
สามารถเรียนรู้ สร้างและประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อพฒันาตนเอง สามารถปฏิบติังานและสร้างงานเพื่อ
พฒันาสงัคมใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล บณัฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิตและปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ความรับผดิชอบ โดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง มี
สุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผดิชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 
               2.2.4 กจิกรรมการเรียนการสอน 
 ในการสอนนั้นยอ่มมีเป้าหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดผลสมัฤทธ์ิตามจุดประสงค์ท่ีก  าหนด
ไว ้ผูเ้รียนจะบรรลุผลไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อนเป็น
ประการส าคญั กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบและวิธีการ ผูส้อนจ าเป็นต้องมีความรู้ 
ความเขา้ใจจึงจะจดักิจกรรมไดถ้กูตอ้งเหมาะสม ซ่ึงจะใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นใน
ท่ีน้ีจึงกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในด้านความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย
หลกัการจดั รูปแบบ ขั้นตอนและแนวการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
ทิศทางท่ีวางไวโ้ดยนกัศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายดงัน้ี 

ทศันีย ์ศุภเมธี (2533 : 189-190) ไดใ้หค้วามหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกระท าข้ึนเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนในคร้ังนั้นๆ
ได้ผลดี หมายถึง การสอนของครู เป็นไปอย่างมีความหมาย นักเรียนได้ทั้ งความรู้และความ
เพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วไลพร คุโณทยั (2530 : 19) ท่ีใหค้วามหมายไวว้่ากิจกรรมการเรียนการ
สอน หมายถึง สภาพการณ์ของการจดัประสบการณ์ และการกระท าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัข้ึนจากความ
ร่วมมือระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ
และผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาไดว้่าเป็นความหมายท่ีกล่าวไวใ้นแนวคิด
เดียวกบัถึงการกระท าของครูและนักเรียนซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอน ดงันั้นจึงสรุป
ความหมายไวว้่า กิจกรรมการเรียนการสอนหมายถึง การปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน
เพื่อใหก้ารสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผูเ้รียนบรรลุสู่จุดประสงค์ของการ
สอนท่ีก าหนดไว ้
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อยา่งไรก็ตามกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคญัอย่างยิ่งของการจดัการเรียน
การสอนและเป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงเน่ืองกิจกรรมทั้งผูเ้รียนและผูส้อนท่ีเหมาะสมจะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนอยา่งแทจ้ริง ดงัท่ี อภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 72-73) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีต่อการเรียนรู้คือ 1) ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 2) เปิดโอกาสให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จ 3) ช่วยปลุกฝังความเป็นประชาธิปไต 4) ช่วยปลกูฝังความรับผดิชอบ 5) 
ช่วยปลกูฝังและส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์6) ช่วยให้นักเรียนไดม้ีการเคล่ือนไหว 7) ช่วยให้
นักเรียนไดรู้้สึกสนุกสนาน 8)ช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 9) ช่วยขยายความรู้และ
ประสบการณ์ของเด็กไดก้วา้งขวาง  10) ช่วยส่งเสริมความงอกงามและพฒันาการของเด็ก 11) ช่วย
ส่งเสริมทกัษะ 12) กิจกรรมจะช่วยปลกูฝังเจตคติท่ีดี 13) ช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จกัท างานเป็นหมู่ 14) 
ช่วยใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียน 15) ช่วยส่งเสริมให้เด็กความซาบซ้ึงความงามในเร่ืองต่างๆ 
เป็นตน้ 

ดงันั้นผูส้อนจึงไม่ควรละเลยท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจให้
สอดคลอ้งกับวยั สติปัญญา ความสามารถของผูเ้รียน และเน้ือหาของบทเรียนนั้นต้องจดัอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2537 : 112-113) ท่ีกล่าวว่า การจดัประสบการณ์การ
เรียนควรค านึงถึงองคป์ระกอบพ้ืนฐานทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อผูเ้รียน 3 ประการ คือ การส ารวจ 
การบูรณาการ และการถ่ายโอนความรู้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(ก) ขั้นการส ารวจ ในประสบการณ์เรียนส่ิงท่ีน าเสนอควรจะค านึงว่าผูเ้รียนแต่ละ
คนตอ้งการใชเ้วลา ส่วนผูส้อน ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือการเรียนทางจิตวิทยาท่ีส าคญัควรใหโ้อกาสผูเ้รียนได ้
ใชก้ระบวนการสืบเสาะแสวงหาการเรียนรู้ การคน้พบดว้ยตนเองจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า การเรียนท่ี
เกิดข้ึนจะมีความหมายส าหรับผูเ้รียน 
 (ข) ขั้นการสร้างบูรณาการจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองจากขั้นของการส ารวจได้
รวบรวมดูดซึมขอ้มูล สถานการณ์เง่ือนไขจากส่ิงแวดลอ้ม จนกระทั้งการดูดซึมนั้นมีการปรับตัว
อยา่งสมดุล การเรียนรู้จะเกิดข้ึนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้ใหม่ เขา้กบัความรู้เดิมและ
พร้อมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้สร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหาต่อไป 

(ค) ขั้นการถ่ายโอนความรู้ เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ ค่านิยมมาประยุกต์ใช้เสาะแสวงหาความรู้
ต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ มีการจัดระบบ เรียบเรียงความรู้ ความคิดไว ้อย่างมีขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์ การเรียนนั้นควรพิจารณาถึงความต่อเน่ือง การเรียงล  าดบัอย่างมีขั้นตอนเพ่ือช้ีให้
ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการต่อไป 
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หลกัในการเลือกประสบการณ์ การเรียนควรพิจารณาส่ิงต่อไปน้ี 
(ก) จุดประสงคก์ารเรียนท่ีก  าหนดไวแ้ต่ละขอ้นั้น ผูเ้รียนควรมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติั

จริงเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นจุดประสงค์ 
(ข) ประสบการณ์เรียนท่ีจดัข้ึน ควรจะเป็นส่ิงท่ีพึงพอใจของผูเ้รียนในการท่ีจะฝึก

ปฏิบติัและสอดคลอ้งสมัพนัธก์บัจุดประสงคก์ารเรียน 
(ค) ประสบการณ์เรียนท่ีจดัใหน้ั้นจะตอ้งอยูใ่นขอบข่ายความสามารถของผูเ้รียน 
(ง) ประสบการณ์เรียนควรจะมีรูปแบบหลายๆ อย่าง ซ่ึงอาจจะน ามาสู่การบรรลุ

จุดประสงคก์ารเรียนเพียงขอ้เด่ียวก็ได ้และในท านองเด่ียวกนั ประสบการณ์อย่างเดียวอาจน าไปสู่ 
ผลหลายอยา่งก็ได ้ 

(ฉ) การจดัประสบการณ์ เป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกโดยไม่มีความรู้สึก
ว่าเป็นการบงัคบั เพราะถา้มีการบงัคบันอ้ย ผูเ้รียนรู้ไดม้าก 

(ช) การพิจารณาการจดัประสบการณ์เรียนควรค านึกถึงความสัมพนัธ์เก่ียวกบัเวลา
และเน้ือหาท่ีมีความสมัพนัธท์างดา้นตั้งและทางดา้นนอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดบูรณาการภายหลงัจากท่ี
ไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บักิจกรรมการเรียน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีควรสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอนเพ่ือเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
และเป็นกิจกรรมท่ีตรงตามความสนใจของผูเ้รียนมีความยดืหยุน่ตามสมควรเพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันา
ความคิดไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เปร่ือง กิจรัตนี (2524 : 157-158) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไวด้งัน้ี   
 (ก) กิจกรรมการเรียน ทุกกิจกรรมต้องสอดคลอ้งกับจุดหมายการเรียนรู้ และ
กิจกรรมตอ้งเป็นส่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
 (ข) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งเป็นไปตามล าดบัขั้นการเรียนทั้งสามดา้น คือดา้น
พุทธิพิสยั จิตพิศยั และทกัษะพิสยั 

(ค) การจดักิจกรรมการเรียน ควรจดัตามล าดบัขั้นตอนเพ่ือให้การเรียนรู้ตอ้งเน่ือง
และกิจกรรมควรสืบเน่ืองจากความรู้ท่ีด  าเนินมาก่อน การจดักิจรรมการเรียนควรล าดบัจากรูปธรรม
ไปหานามธรรม จากประสบการณ์ท่ีใกลต้วัไปหาประสบการณ์ท่ีไกลตวัและจากกระบวนการคิด
และการท างานง่ายๆ ไปสู่เหตุผลท่ีซบัซอ้นและเป็นนามธรรมมากข้ึน 

(ง) กิจกรรมการเรียนควรเหมาะสมกบัวยัและวุฒิ ภาวะของนกัเรียน 
(จ) กิจกรรมการเรียนตอ้งทา้ทายนกัเรียนและอยูใ่นวิสยัทศัน์ท่ีนกัเรียนจะกระท าได ้

นอกจากนั้นยงัเอ้ือใหน้กัเรียนไดน้ าส่ิงท่ีเรียนในสถานการณ์หน่ึงไปปรับใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได้
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ท าใหก้ารเรียนรู้ต่อเน่ืองสามารถอธิบายส่ิงใดคาดคะเนและพฒันาทกัษะและการเรียนรู้ในโรงเรียน
ได ้

(ฉ) กิจกรรมกาเรียนควรมุ่งพฒันาการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนใชค้วามคิด
อยา่งมีเหตุผล คิดแบบสืบสวนสอบสวน รู้จกัแกปั้ญหาตามแนวทางของตนเองมาประกอบกิจกรรม 

(ช) กิจกรรมการเรียน ควรมีลกัษณะเปิดกวา้งแก่นักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน 
กิจกรรมการเรียนท่ีดีควรมีความยืดหยุ่น ทั้งดา้นเน้ือหาและความคิด ผูส้อนควรค านึงเสมอว่าใน
สภาพสงัคมปัจจุบนัค าตอบท่ีถูกตอ้งอาจไม่ใช่เพียงค าตอบเด่ียวเท่านั้น การยอมรับความคิดเห็นท่ี
หลากหลายและกิจกรรมการเรียนท่ียดืหยุน่จะท าใหน้กัเรียนมีโอกาสพฒันาการศึกษาอย่างมีเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรคด์ว้ย 

นอกจากน้ีบุญชม ศรีสะอาด (2541 :41-42)ได้กล่าวว่า การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เพ่ือมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคจ์ากการใชเ้น้ือหาเป็นส่ือมีหลายแบบดงัน้ี 
 (ก) แบบใชโ้สตทศันศึกษา (Audio-visual approach) เป็นวิธีช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
การเรียนรู้โดยใชโ้สตทศันูปกรณ์ต่างๆ ช่วย เช่น ใชโ้ทรทศัน์ ภาพยนตร์ เคร่ืองบนัทึกเสียง สไลด ์
ฟิลม์สตริป รูปภาพ หุ่นจ าลองของจริง เป็นตน้ 
 (ข) แบบเอกตัภาพ (Individualized approach) เป็นการจดัการเรียนการสอนเนน้
รายบุคคล เช่น อาจใหศ้ึกษาจากบทเรียนโปรแกรม บทเรียนโมดูลหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตน้ 
  (ค) แบบเรียนดว้ยตนเอง (Self-study approach) เป็นแบบท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูรู้้จกั
แสวงหาความรู้ดว้นตนเอง ครูเป็นผูแ้นะน าอยูห่่างๆ 

(ง) แบบใชก้ารฝึกหดั (Drill-and-practice approach) เป็นแบบท่ีตอ้งใหผู้เ้รียน
ท าการฝึกหดัจนเกิดทกัษะสามารถปฏิบติัไดโ้ดยอตัโนมติัมกัเร่ิมตน้ดว้ยการใหเ้ห็นตวัอยา่งก่อนแลว้
ใหผู้เ้รียนฝึกหดัไปเร่ือยๆ จนเกิดทกัษะและท าไดโ้ดยอตัโนมติั 

(จ) แบบใชกิ้จกรรม  (Activity-oriented approach) เป็นแบบท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เพ่ือเอ้ือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตวัอยา่งกิจกรรม
ต่างๆ ไดแ้ก่ การจดันิทรรศการ การแสดงละคร การสาธิต ฯลฯ 

(ฉ) แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry approach) เป็นแบบท่ีให้ผูเ้รียนคิดคน้หา
ค าตอบต่างๆจากการใชค้  าถามท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดการสังเกต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล
และสดัส่วน 

(ช) แบบใชก้ารแกปั้ญหา (Problem-solving approach) เป็นแบบท่ีเนน้การจดั
ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญหากบัปัญหาและคิดคน้หาวิธีแกปั้ญหานั้นๆ 
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 ดงันั้นจากการจดัประสบการณ์แบบต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีแต่ละแบบก็เน้นแตกต่างกนั
ไปการตัดสินใจว่าในเน้ือหานั้ นควรใช้แบใดย่อมข้ึนอยู่ก ับความเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
จุดประสงค ์ธรรมชาติของเน้ือหา ลกัษณะของผูเ้รียน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละวิชาควรใชห้ลายๆ 
แบบผสมผสานกนั ส าหรับการเลือกใช้ประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนในแต่ละ
จุดประสงค์การเรียนรู้นั้ น บุญชม ศรีสะอาด (2541 :41-42)ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบักิจกรรมการเรียนไวด้งัน้ี 

(ก) ใช้กิจกรรมเด่ียว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีต้องการจะใชเ้พียง
กิจกรรมเด่ียวก็เพียงพอ เช่น ใหผู้เ้รียนอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ อย่างไรก็ตามอาจมีหลายวิธีหรือหลาย
กิจกรรมท่ีต่างก็สามารถก็ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์ตอ้งการไดล้กัษณะดงักล่าวน้ี
เราอาจก าหนดกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อให้เลือกตามความเหมาะสมของอาจารยห์รือตามความ
สนใจของผูเ้รียน 
 (ข) ใชห้ลายกิจกรรมแบบต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามท่ีตอ้งการ อาจตอ้งใชกิ้จกรรมต่างๆ ตามล าดบัขั้นท่ีก  าหนดหลายกิจกรรม เช่น เร่ิมดว้ยการให้
อ่านบทความเก่ียวกบัปัญหาทางกิจกรรมต่อมาให้ แสดงบทบาทสมมุติและตามดว้ยการอภิปราย 
เป็นตน้ 
  (ค) ใชห้ลายกิจกรรมแบบไม่ต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ตามท่ีต้องการ อาจตอ้งใช้กิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกัน โดยไม่ก  าหนดตายตวัว่าตอ้งท า
กิจกรรมใดก่อนหลงั กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นต่างก็เสริมซ่ึงกนัและกนั 
 (ง) ใชห้ลายกิจกรรมแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ตามท่ีตอ้งการ อาจตอ้งใชกิ้จกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกนั โดยมีบางส่วนเป็นชุดของ
กิจกรรมแบบต่อเน่ืองอยูด่ว้ย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจดัการศึกษา
มาตรา 24 ไดก้  าหนดกระบวนการเรียนรู้ ไดก้  าหนดไวว้่า “ต้องจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิดการ
จัดการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผูเ้รียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและ
คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค์ไวใ้นทุกวิชา ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มส่ือการเรียน 
อ  านวยความสะดวกให้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือแหล่งเรียนรู้หลากหลาย พ่อแม่ ผูป้กครอง และ
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ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เ กิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานการณ์” ดังนั้ นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดควรค านึงถึงประเด็นท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้, 2543 : 10-20) 
 (ก) สมองของมนุษยม์ีศกัยภาพในการเรียนรู้สูงสุด สมองของมนุษยป์ระกอบดว้ย
เซลสมองประมาณหน่ึงแสนลา้นเซลล ์เป็นโครงสร้างท่ีมหศัจรรยโ์ดยธรรมชาติสมองมีความพร้อม
ท่ีจะเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้สามารถท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได ้มนุษย์
ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง ธรรมชาติและทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมนุษยส์ามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดต้อ้ง
อาศยัสมองและระบบประสาทสัมผสัซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ซ่ึงรับความรู้สึกจากอวยัวะ รับ
ความรู้สึก คือ ตา หู จมกู ล้ิน กาย ใจ กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพผูส้อนจะตอ้งสนใจและให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุขภาพองค์
รวม (Health) 
 (ข) ความหลากหลายของสติปัญญา คนแต่ละคนมีความสามารถหรือความเก่ง
แตกต่างกนัและมีรูปแบบการพฒันาเฉพาะของแต่ละคน ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
พฒันาเสริมสร้างความสามารถให้แตกต่างกันอย่างเห็นไดช้ัดเจน การจดักระบวนการเรียนรู้จัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงสามารถแบ่งไดห้ลายดา้น 
 (ค) การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ไดด้  าเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี การเรียนรู้ และเสนอแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้
ดงัน้ี 

(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเต็มความสามารถทั้งดา้นความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทกัษะต่างๆ  
  (2) ลดการถ่ายทอดเน้ือหาวิชาลง ผูเ้ รียนกับผู ้สอนมีบทบาทร่วมกันใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนจากสถานการณ์จริงท่ีเป็น
ประโยชน์และสมัพนัธก์บัชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตวัเองและความจริงในส่ิงแวดลอ้มจากแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  (3) กระตุน้ใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้อยา่ง มีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบติัดว้ย
ตนเองครูท าหนา้ท่ีเตรียมการจดัส่ิงเร้า ใหค้  าปรึกษา วางแนวกิจกรรมและประเมินผล 
 (ก) กิจกรรมการเรียนการสอนดา้นผูเ้รียนคือดงัน้ี 

(1) กิจกรรมท่ีตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัความสามารถและพรสวรรค์ของ
ผูเ้รียน 
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(2) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาองค์ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ รวมถึง
ประสบการณ์ใหม่ๆโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

(3) กิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้ผูเ้รียนเกิดความรักในอาชีพการงานและภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง 

(4) กิจกรรมท่ีสามารถสร้างใหเ้กิดจิตส านึกและความเขา้ใจท่ีดีในการให้บริการ
แก่สงัคมดว้ยจิตอาสา 

(5) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาใหเ้กิดความสามารถเฉพาะดา้น (ผูเ้ช่ียวชาญ) และ
เกิดแรงจูงใจของผูเ้รียนได ้

(6) กิจกรรมท่ีสามารถสร้างคุณลกัษณะเด่นของผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผลเป็นของตนเอง 

(7) กิจกรรมท่ีเนน้ภาคปฏิบติัมาข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของงานท่ี
ไดป้ระดิษฐอ์อกมาดว้ยฝีมือของตนเอง 
 (ข) กิจกรรมการเรียนการสอนดา้นวิชาการของผูเ้รียนนั้นคือ 

(1) กิจกรรมท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนตระหนักและเขา้ใจถึงหลกัเป้าหมายหลกั
ของหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชานั้นๆ 

(2) กิจกรรมท่ีมีผลสมัฤทธ์ิโดยตรงต่อผูเ้รียน 
(3) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาทกัษะต่างๆของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
(4) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นทั้งในดา้น

วิชาการและดา้นการประดิษฐคิ์ดคน้ ฯลฯ เป็นตน้ 
(5) กิจกรรมท่ีสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีวฒันธรรมรักการอ่านและการทบทวน 
(6) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพและประสบการณ์โดยตรงของผูเ้รียนท่ี

เช่ือมโยงกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและสงัคมได ้ 
(7) กิจกรรมท่ีสามารถใหผ้ลสมัฤทธ์ิต่อผูเ้รียนทั้งในดา้นการคิดสร้างสรรค์ การ

มีทศันะคติท่ีดีต่อภาษาและเกิดความรักในการอ่านและการวิจยัคน้ควา้ ฯลฯ เป็นตน้ 
(8) กิจกรรมเชิงปฏิบติัท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้กิดความรักสามคัคีและสร้าง

สมัพนัธภาพใหค้งอยูต่ลอดกาล 
3) กิจกรรมการเรียนการสอนดา้นวิชาการของผูเ้รียนนั้นคือ 

(1) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความมัน่ใจในตนเองสูง 
(2) กิจกรรมท่ีสามารถสร้างความเช่ือมโยงกบัชุมชนและสงัคมได ้
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(3) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์กบัสังคมและเกิดแรง
กระตุน้ในบริการจิตอาสาเพื่อรับใชส้งัคม 

(4) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามของผูเ้รียน โดยเน้น
ความเป็นกลางเป็นส าคญั (ไม่สุดโต่ง) 

(5) กิจกรรมท่ีสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และสามารถแกปั้ญหาตนเองและสงัคมได ้

(6) กิจกรรมท่ีสามารถให้บริการวิชาการและดา้นอ่ืนๆ แก่สังคมดว้ยจิตอาสา
เป็นส าคญั ฯลฯ เป็นตน้ 

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 ในมาตรา 22 ไดก้ล่าวถึงการจดัการศึกษาว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้พฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ เต็มศกัยภาพและถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และมาตรา 23 
กล่าวไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดบั จากขอ้ความในมาตราทั้ง 2 มาตราน้ี จะเห็นไดว้่า
การจดัการศึกษาไดมุ้่งเนน้การพฒันาตวัผูเ้รียนมีความสมดุล โดยยดึหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด (Child-

Center) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศกัยภาพ การจดักระบวนการเรียนรู้
มุ่งเนน้การฝึกทกัษะการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุต์ความรู้มาใชป้้องกนั
และแกปั้ญหา จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงซ่ึงหมายถึงการหลอมรวมทุกส่ิง
ทุกอยา่งดงักล่าวเขา้เป็นส่ิงเดียวกนั เพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและมีความหมายต่อ
ชีวิตของผูเ้รียน 

สรุปแลว้การจกักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุดเป็นการจดัการเรียนท่ีมุ่งเนน้
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพ ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตจริงได ้และทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน ดงันั้น ผูค้วรจดับรรยากาศการเรียนรู้เลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย
และต่อเน่ือง และทุกมิติของการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งยดึหลกัตาม
คุณลกัษณะของครูนั้นคือ มีความกระตือรือร้นและมีความล าบากใจในส่ิงท่ีผูเ้รียนได้รับความ
ยากล าบาก มีความห่วงใยต่อลูกศิษยเ์ป็นอย่างดีเยี่ยมและความเมตตาและกรุณาปราณีต่อลูกศิษย์
อยา่งสูงเป็นแรงกระตุน้ในการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนทงัหลายนั้น
เพื่อใหต้อบสนองและขานรับความตอ้งการของบณัฑิตเป็นส าคญัและใชเ้วลาทุกวินาทีอย่างคุม้ค่า 
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โดยใหค้วามส าคญักบักิจกรรมซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนเป็นพิเศษท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมในแต่ละ
คาบ โดยผา่นชมรมต่างๆ ชุมนุม ฯลฯ ของแต่ละคณะและสาขาวิชาจดัข้ึน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนนั้นครูผูส้อนตอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั และทั้งครูและผูเ้รียน
ตอ้งอยูใ่นร้ัวของการอบรมขดัเกลาทั้งทางกายและจิตใจ (ตรับียะห์) มิใช่ทางดา้นความคิดอย่างเดียว
แต่ตอ้งครอบคลุมในเชิงปฏิบติัอีกดว้ย เช่นกลุ่มเลก็ๆศึกษาอิสลาม กลุ่มการอ่านอลักุรอานฯลฯ เป็น
ตน้ และทุกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ดา้นวิชาการแลว้ตอ้งไม่มองขา้มในกิจกรรมท่ีจะน าไปสู่
การเป็นบ่าวท่ีดีของพระองค ์

         2.2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
การสอนระดบัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งไดรั้บบริการสนบัสนุนการสอน

ดา้นต่างๆ เป็นอยา่งดี ส่ิงหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึงคือ การสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่ออ  านวย
ความสะดวกใหผู้ส้อนไดป้ฏิบติังานอยา่งเต็มเวลา เต็มก าลงัความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ งาน
สนบัสนุนการเรียนการสอนประกอบดว้ยงาน 7 ดา้น (อนนัต ์สุริยาศรีสกุล, 2543 : 46-47 ) คือ 

(ก) การจัดการงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบังบประมาณจ าเป็นตอ้งมีความรู้ และทกัษะในการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพผลท่ีว่างไว ้แนวทางในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนมีดงัน้ีคือ 

(1) ยึดจุดประสงค์การใช้งบประมาณให้การเรียนการสอนสัมฤทธิผลตาม
จุดหมายของหลกัสูตร 

(2) ยดึหลกัของความประหยดั 
(3) ยึดหลกัผสมผสานระหว่างฐานของงบประมาณของปีท่ีผ่านมาและไม่

ค  านึงถึงฐานปีก่อน 
(4) ยดึแผนการด าเนินงานเป็นหลกัในการจดัสรรงบประมาณ 

(ข) การจดักิจกรรมนกัเรียน เป็นการปฏิบติังานร่วมกนัของผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ ตาม
ความสนใจและความถนัด เป็นการประกอบกิจกรรมร่วมกนัโดยผูเ้รียนช่วยกนัคิดช่วยกนัท าและ
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาอนัจะเป็นการปลกูฝังนิสยัท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในสงัคมประชาธิปไตย 

(ค) การจดัแนะแนว งานบริการหลกัของการแนะแนว มี 5 บริการคือ 
(1) การบริการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัตวัเด็ก 
(2) การบริการสารสนเทศ 
(3) การบริการใหค้  าปรึกษา 
(4) การบริการตวับุคคล 
(5) การบริการติดตามผลและประเมินผล 



 

68 
 

(ง) การจัดการศึกษาซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากการสอนตามปกติ  เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องในตวัผูเ้รียน การด าเนินการสอนซ่อมเสริมมี
หลายวิธี การด าเนินการแบบใดข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของครูผูส้อน 

(จ) การจัดให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพื่อต้องการให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าตามความสนใจและความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความสามารถและความถนดัในตวัเอง โรงเรียนตอ้งจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษาดว้ย
ตนเองใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

(ฉ) การให้อาคารสถานท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ี
จะตอ้งวางแผนการท างานร่วมกนักบับุคลากรในโรงเรียน 

(ช) การน าทรัพยากรในท้องถ่ินมาใช้ กรมวิชาการได้เสนอแนวทางในการน า
ทรัพยากรในทอ้งถ่ินดงัน้ี 

(1) ครูใหส่ิ้งแวดลอ้ม สภาพสงัคมและชีวิตในประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
(2) ใชส้ถานฝากงานในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน์ 
(3) จดัหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน  
(4)  เ ปิดโอกาสให้นัก เ รียนได้ศึกษาหาความรู้ จากประสบการณ์และ

ขนบธรรมเนียมของทอ้งถ่ิน 
การจัดการเป็นกุญแจส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามความคาดหวังของ

อุดมศึกษา ดงันั้นอุดมศึกษาจะตอ้งมีการจดัการท่ีดีและมีการพฒันาโดยเร่ิมดว้ยการก าหนดเป้าหมาย
ใหช้ดัเจน มองไปขา้งหนา้ จดัระบบงาน และกระบวนการตดัสินใจใหช้ดัเจน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการผลิตบณัฑิตท่ีคาดหวงัอุดมศึกษาจะตอ้งกระจายอ านาจการจดัการ และใหค้วามส าคญัของการ
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเสียอีกดว้ย ซ่ึงมนัสอดคลอ้งกบัปฏิญญาโลกว่าดว้ยการอุดมศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (Unesco,1990) ไดก้ล่าวถึงการพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ของนกัศึกษาไวใ้นมาตรา 9 ขอ้ 
(c) และ (d) สรุปไดด้งัน้ี (ผดุงชาติ สุวรรณวงศ ์และไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2542 : 29-33) 

(1) ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจทั้งในระดบัชาติและระดบัอุดมศึกษา ควรค านึงถึง
นกัศึกษาและความตอ้งการของนกัศึกษาเป็นส าคญั และควรตระหนกัว่านักศึกษาเป็นหุ้นส่วนใหญ่
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความรับผิดชอบ ดงันั้นนักศึกษาจึงควรไดมี้ส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆท่ีมี
ผลกระทบต่อพวกเขา เช่นเร่ืองเก่ียวกบัการประเมินผล การปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนการก าหนดนโยบายและการบริหารสถาบนั เป็นตน้ 
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(2) สถาบนัการศึกษาควรพฒันาการบริการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษาโดย
ร่วมมือกบัองคก์รนกัศึกษา เพื่อสนองความตอ้งการของนักศึกษาซ่ึงมีลกัษณะหลากหลายแตกต่าง
กัน นักศึกษาท่ีต้องยุติการศึกษากลางคันควรได้รับโอกาสได้กลับเข้ามาเรียนใหม่อีกตาม
กระบวนการและวิถีทางอนัเหมาะสม  

(3) สถาบันอุดมศึกษาควรให้การศึกษาเพื่อผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเป็นคนมี
ความรู้ดี มีความมุ่งมัน่สูง รู้จกัคิดอยา่งมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ปัญหาของสังคมไดอ้ย่างลึกซ้ึง รู้จกั
แสวงหาวิธีแกปั้ญหาของสงัคม ลงมือแกปั้ญหาและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

(4) และส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษานั้ นคือการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของสถาบนัท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับปฏิญญาว่าดว้ยอุดมศึกษาส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (Unesco,1990) มาตราท่ี 12 ไดก้ล่าวถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
อุดมศึกษาได้สรุปดังน้ี ควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการอุดมศึกษา โดยการขยายขอบข่าย และเพ่ิมความหลากหลาย
ของวิธีการถ่ายทอด และโดยการใหค้วามรู้และสารสนเทศแพร่หลายสู่ประชาชนในวงกวา้งยิง่ข้ึน 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2537 : 125-126) กล่าวว่าการวางแผนการสอนจะใหดี้และมีคุณภาพ
จะตอ้งพิจารณาถึงการบริการสนับสนุนการสอนดว้ย การเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษาไม่ใช่
อาศยัแต่ผูส้อนอยา่งเดียวเท่านั้น ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนจะเป็นเคร่ืองช่วยบ่งช้ีถึงสภาพการ
เรียนการสอนว่ามีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด บริการสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีผูว้างแผนการ
สอนควรพิจารณาคือ 

(1) งบประมาณ ควรเป็นส่ิงท่ีควรจดัวางทั้งก่อนการท าการสอนขณะด าเนินการ
สอนและหลงัการสอน เพราะขณะการวางแผนการสอนตอ้งใชง้บประมาณเก่ียวขอ้งในการวางแผน
ในดา้นใดบ้าง เช่น ค่าล่วงหน้าของเจา้หน้าท่ีบางคร้ังอาจจ าเป็นต้องใชจ่้ายในการซ่อมแซม ส่ิง
อ  านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี โต๊ะส าหรับฝึกปฏิบติั ราคาเคร่ืองมือ ค่าติดตั้งการซ้ือหรือเตรียมวสัดุ
ส าหรับการสอน ค่าใชจ่้ายวสัดุส้ินเปล้ืองส าหรับน ามาใชใ้นการทดลอง การฝึกปฏิบติั ค่าใชว้สัดุ
ส าหรับการประเมินผล ส าหรับภาคปฏิบติั ค่าน ้ ามนัรถส าหรับการติดต่อประสานงานอ่ืนๆ ทั้งค่า
วิทยากร ค่าจา้งอ่ืนๆ ขณะด าเนินการเรียนการสอน เป็นตน้    

(2) ส่ิงอ  านวยความสะดวกดา้นต่างๆในการสอนกลุ่มใหญ่มีส่ิงจ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใช้มีอะไรบ้าง เช่น เคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใส เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย โต๊ะเรียนท่ีจะจดักิจกรรมกลุ่มชั้นวางเอกสารวสัดุส่ือสาร
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อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับรวบรวมเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีเก็บผลงานของผูเ้รียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
หอ้งท างานคน้ควา้เป็นรายบุคคลและพนกังานท่ีคอยจะช่วยเหลือบริการดา้นอ่ืนๆ 

(3) เคร่ืองมือ การวางแผนการใช้นอกจากสถานท่ีและพวกเคร่ืองมือท่ีจ  าเป็น
ต่างๆ ท่ีน ามาใชป้ระกอบการสอนได ้มีการตรวจเช็คท ารายงานขอยืมจากหน่วยอุปกรณ์กลางของ
สถาบนัอยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้สายไฟท่ีจะตอ้งใชต่้อเขา้เคร่ืองมือมีความยาวพอดีเคร่ืองฉายสไลด ์
หรือเคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองฉายแผ่นโปร่งใสและเคร่ืองโทรทศัน์ส าหรับวิดีโอส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ตอ้งการเจา้หนา้ท่ี มาช่วยหรือว่าจะท าการใชเ้องจะตอ้งมีการวางแผนการตรวจดูสภาพให้เรียบร้อย
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้าน 

(4) เวลาและก าหนดการเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีผูว้างแผนจะต้องท าอย่างรอบรอบ 
เพราะว่าการเรียนการสอนจะไดด้  าเนินไปอย่างราบร่ืนว่ากิจกรรมแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาเท่าใด การ
ติดต่อเชิญวิทยากรและการน าไปศึกษานอกสถานท่ี เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเก่ียวพนักบัเร่ืองการติดต่อ
และงบประมาณ การใชห้อ้งเฉพาะ เช่น หอ้งฉายภาพยนตร์ ห้องปฏิบติัการทางภาษาและการขอยืม
ใชอุ้ปกรณ์อยา่งยิง่ ถา้เวลาและก าหนดการต่างๆ ท าไวไ้ม่ดี จะท าให้สภาพการเรียนรู้ดา้นต่างๆ ไม่
ได้ผล เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ เสียงแสงอุณหภูมิ  การจัดท่ีนั่งในห้องเรียน 
สภาพแวดล้อมทางอารมณ์ เช่น แรงจูงใจ ความมุ่งมั่นในการท างานและความรับผิดชอบ
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น การท างานกลุ่ม ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาเหล่าน้ีตอ้งการเวลาส าหรับการ
วางแผนอยา่งดี มีการคิดอยา่งรอบคอบ 

(5) การประสานงานกบักิจกรรมอ่ืนๆ การวางแผนการเรียนการสอนในระดบัน้ี
ไม่ใช่ กระท าในเฉพาะวงแคบท่ีผูส้อนต่อผูเ้รียนเท่านั้น การติดต่อประสานงานกบักิจกรรมอ่ืนเป็น
ส่ิงท่ีผูส้อนจะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบ เพราะการด าเนินการเรียนการสอนนั้นจะกระท าไดดี้ตอ้ง
อาศยัทรัพยากรและการประสานงานหลายฝ่าย เช่น งบประมาณ ถา้เราท าแผนการไวอ้ย่างชดัเจนก็
สะดวกส าหรับผูบ้ริหารในการท่ีจะจดัด าเนินการส าหรับจะตอบสนองความตอ้งการในเร่ืองการ
เรียนการสอน เพราะบางส่ิงบางอยา่งตอ้งอาศยัเวลาในการจดัการติดต่อใชห้้องเฉพาะหรือเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชบ้างอยา่งนั้นจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน นอกจากข้ึนอยู่กบัผูเ้รียน 
ผูส้อน หลกัสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารทางวิชาการแลว้ยงัข้ึนอยู่กบัระดบั
บุคคล งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และการอิสลามานุวตัรองค์ความรู้เป็นส่ิงสนับสนุนให้การ
จดัการเรียนการสอนของผูส้อนด าเนินไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

อย่างปัจจุบนัน้ีอบัดุชชะกูร์ บินซาฟีอียไ์ดก้ล่าวถึงมหาวิทยาลยัอิสลามนานาชาติ
มาเลเซียเปิดการสอนตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอกใน 13 คณะและหน่ึงสถาบนัดงัน้ี คณะ
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เศรษฐศาสตร์และการจดัการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม คณะประชาสัมพนัธ์และ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและมนุษย์ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะแพทยศ์าสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ คณะทนัตกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั และสถาบนัภาษาต่างประเทศ โดยจดัการศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชานั้นจะยึด
หลกั IIICE ดงัน้ี 

 I : Integration คือ การน าเน้ือหาสาระวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์ห้เป็น
เร่ืองเดียวกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นรวม  และ
สามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้

I : Islamization คือ อิสลามานุวตัร์ การท าให้ทุกมิติของชีวิตท่ีสามารถเช่ือมโยง
กบัหลกัศาสนาอิสลาม เช่น ในคณะวิทยาศาสตร์มีการอธิบาย ปรากฏการณ์ สุริยุปราคา หรือ สุริย
คราสเช่ือมโยงกบัหลกัศาสนาอิสลามเช่นหลกัการศาสนากบัสุริยุปราคาหรือการท าให้ศาสตร์ทุก
ศาสตร์ในมหาวิทยาลยัน้ีสอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลามเป็นนโยบายหลกัท่ีกระบวนการจดัการเรียนรู้
นั้นผูส้อนตอ้งคน้ควา้วิจยัก่อนน าเสนอต่อผูเ้รียน 

I : International คือ ความเป็นนานาชาติซ่ึงการศึกษาท่ีน่ีจะท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย ์ 
นอกจากนั้นผเูรียนสามารถแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างๆจากทัว่โลกเพราะมีนักศึกษาเขา้มาศึกษา
มากกว่า 99  ประเทศผา่นการพบปะสงัสรรค ์ใชชี้วิตร่วม น าเสนอในเวทีวิชาการและนิทรรศการ 

CE : Comprehensive excellence คือเน้นความเป็นเลิศโดยการผสมผสาน
วิทยาการความรู้กบัอิสลามและกา้วสู่เวทีโลกอยา่งเป็นเลิศในทุกๆสาขาวิชา 

การท่ีมหาวิทยาลยัอิสลามนานาชาติมาเลเซีย สามารถปรับปรุงการจดัการศึกษาให้
เขา้กบัแนวคิดโลกาภิวฒัน์โดยไม่ทอดท้ิงวิถีวฒันธรรมอิสลาม และหลกัการศาสนาอิสลามในอดีต
ไดอ้ย่างลงตวัประกอบกบัไดรั้บการสนับสนุนจากองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of 

the Conference – OIC) ท าให้เป็นท่ีรวบรวมของปัญญาชนมุสลิมทัว่โลก อนัท าให้มีการแลกป
ล่ียนวิถีวฒันธรรมมุสลิมต่างเช้ือชาติกนัภายใตแ้นวคิดประชาชาติเดียวกนั หรืออุมมะฮฺเดียวกนัได้
อยา่งลงตวั ท าใหมุ้สลิมเป็นสถาบนัการจดัการศึกษาท่ีมีนักศึกษามุสลิมต่างประเทศมากท่ีสุดถึง 99 
ประเทศ รวมทั้งนกัศึกษาจากประเทศไทยกว่าพนัเขา้มาศึกษาหาความรู้ทั้งวิชาการศาสนาและสามญั  
อนัเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัสามารถปรับปรุงการจดัการศึกษาให้เขา้กบัแนวคิดโลกาภิวตัน์ โดยไม่
ทอดท้ิงวฒันธรรมอิสลามและหลกัการศาสนาอิสลามในอดีตท่ีสามารถสนับสนุนการจดัการเรียน
การสอนใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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จึงสรุปได้ว่า ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นหัวใจของการน าผูเ้รียนไปสู่
จุดหมายของหลกัสูตร ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้เพียงใดข้ึนอยูก่บัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการ
เรียนการสอน  การจดักิจกรรมการเรียนเป็นไปตามความสนใจและความถนัด การจดัการแนะแนว
สอดคลอ้งกบัความสนใจของนิสิต การจดัการสอนซ่อมเสริมแกไ้ขขอ้บกพร่องในตวัผูเ้รียนไดถ้กูวิธี 
การใช้อาคารสถานท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการน าทรัพยากรทอ้งถ่ินมาใช้ในการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรมมีการก าหนดเวลาท่ีแน่นอนการน าเน้ือหาสาระวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กนัมาสมัพนัธใ์หเ้ป็นเร่ืองเดียวกนั และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
ลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดใ้นทุก
มิติของชีวิตท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัหลกัศาสนาอิสลามโดยเน้นความเป็นนานาชาติท่ีมีทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศไดห้ลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาองักฤษ และภาษามาเลย ์ไทย ฯลฯ 
เป็นต้น เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนวฒันธรรมต่างๆจากทั่วโลก และทุกกิจกรรมมีความ
สอดคลอ้งสมัพนัธก์นักบัการเรียนการสอน เป็นตน้ ทั้งหมดนั้นลว้นเป็นส่ิงสนับสนุนการเรียนการ
สอนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล  งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และการบริหารจดัการท่ีดีก็จะท าให้การ
จดัการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท่ี
วางไว ้และเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนคือตวันิสิตนกัศึกษานัน่เอง 

    2.2.6 การวดัผลและการประเมนิผล 
การวดัผลและการประเมินผลเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหน่ึงในการจดั

การศึกษาโดยเฉพาะในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนจะตอ้งก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ แลว้จึงจดักิจกรรมการเรียนการสอน หลงัจากนั้นจึงท าการวดัและประเมินผลการสอนว่า
เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์ก  าหนดไวห้รือไม่นั้นคือครูตอ้งวดัและประเมินผลการเรียนเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ค าศพัทท่ี์เก่ียวกบัการประเมินผลทางการศึกษาท่ีใชก้นัมากและท่ีพบเสมอๆ คือ ค  า
ว่า การทดสอบ การวดัผล และการประเมินผล ซ่ึงมีนักวดัผลทางการศึกษาไดใ้ห้นิยามไวม้ากมาย
ดงัน้ี 

            (ก) การทดสอบ (Testing) 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545 : 1-3 ) ไดส้รุปความหมายของการทดสอบไวว้่าการทดสอบ

เป็นกระบวนการท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือไปเร้าบุคคลหรือผูส้อบให้มีการตอบสนองออกมาในรูปของ
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง การทดสอบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวดัผล หรือสถานการณ์มาตรฐานท่ี
จดัข้ึนเพ่ือแบ่งบุคคลดว้ยคะแนนและการทดสอบเป็นการใช้เคร่ืองมือวดัประเภทหน่ึงท่ีเรียกว่า
แบบทดสอบเพื่อรวบรวมขอ้มลูจากผูท่ี้ตอ้งการวดั 
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อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) กล่าวว่า การทดสอบคือ การวดัลกัษณะโดยการสุ่ม
ลกัษณะบางอยา่งออกมาท าการวดั เพื่อประโยชน์ในการบรรยายสรุป ในขณะท่ีปรียาภรณ์ วงศอ์นุตร
โรจน์ (2544 : 165-166) ไดก้ล่าวว่าการทดสอบคือ การใชเ้คร่ืองมือชนิดต่างๆ ในการทดสอบหรือ
หมายถึงกระบวนการอนัมีระบบท่ีใชใ้นการวดัเปรียบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือ
มากกว่าข้ึนไป เช่น การวกัเปรียบเทียบความสามารถ สมัฤทธ์ิผล ความสนใจ เป็นตน้ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การทดสอบ (Testing)หมายถึง เทคนิคอยา่งหน่ึงของการวดัผล
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลคือแบบทดสอบเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ต้องการวดัอนัจะน าไปสู่การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหต้รงตามศกัยภาพของผูเ้รียน 

          (ข) การวดัผล  (Measurement)  
วนิดา เดชตานนท์ (2540 : 4-20) กล่าวว่าการวดัผล หมายถึง กระบวนการในการ

ก าหนด หรือหาจ านวนปริมาณอนัดับแทนคุณลกัษณะของส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือแทนพฤติกรรม
ความสามารถของบุคคลโดยใชเ้คร่ืองมือช่วยในการวดัผลการวดัจะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรือคะแนน
หรือบรรยายลกัษณะส่ิงนั้น ท าใหรู้้รายละเอียดเก่ียวกบัส่ิงท่ีวดัว่ามีจ  านวนหรือปริมาณเท่าใด หรือมี
ลกัษณะอยา่งไร เช่น กระดานด ายาว 3 เมตร 50 เซนติเมตร เด็กชายน้อยไดค้ะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
30 คะแนน เด็กชายนิคติดกระดุมเส้ือไดเ้ด็กหญิงแดงเขียนหนงัสือตวับรรจง ฯลฯ 

อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) ได้กล่าวว่าการวดัคือ การก าหนดตัวเลขให้กับ
ลกัษณะตามกฎท่ีก  าหนดในขณะท่ีปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 166) กล่าวว่าการวดัผลเป็น
กระบวนการท่ีก  าหนดจ านวนตวัเลขใหก้บัวตัถุส่ิงของหรือบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรียบเทียบ
ลกัษณะความแตกต่างท่ีปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีจะวดันั้นๆ เช่น การวดัความสามารถทางสมองดา้นต่างๆ 
ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะเป็นตวัเลข เป็นการวดัเชิงปริมาณและอ าภา บุญช่วย (2537 : 129-130) กล่าวว่า 
การวดัผล คือการก าหนดหน่วยใหแ้ก่ปริมาณท่ีมีอยูโ่ดยใชเ้คร่ืองมือวดัการวดัทางการศึกษาท่ีใชก้นั
อยู ่อาจเป็นการสงัเกตของครู ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรือขอ้สอบ วาสนา ประวาลพฤกษ(์2544 : 
15) กล่าวว่า การวดัผล คือ กระบวนการท่ีจะก าหนดปริมาณของส่ิงท่ีตอ้งการวดัออกมาเป็นจ านวน
ตวัเลขซ่ึงใชแ้ทนค าอธิบายคุณลกัษณะท่ีก  าลงัวดัโดยจะอธิบายลกัษณะของบุคคลให้อยู่ในรูปของ
ระดบัของลกัษณะนั้นอยา่งแบบต่อเน่ืองในขณะเดียวกนัสมบูรณ์ ตนัยะ (2545 : 10-11) กล่าวว่า การ
วดัผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดหรือหาจ านวนปริมาณ อนัดับ หรือรายละเอียดของ
คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นหลกัในการวดักระบวนการ
ดงักล่าวจะท าใหไ้ดต้วัเลขหรือขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ ท่ีใชแ้ทนจ านวนและลกัษณะท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการ
วดัผลตอ้งด าเนินการอยา่งมีขั้นตอนเป็นระเบียบแบบแผนมีเคร่ืองมือมีผลการวดัเป็นตวัเลขหรือเป็น
รายละเอียดต่างๆ ท่ีใชแ้ทนจ านวนและลกัษณะท่ีเกิดข้ึนซ่ึงการวดัผลตอ้งด าเนินการอย่างมีขั้นตอน
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เป็นระเบียบแบบแผนมีเคร่ืองมือ มีผลการวดัการวดัเป็นตวัเลขหรือเป็นรายละเอียดท่ีจ  าน าไปใชใ้น
การบรรยาย บอกจ านวนหรือระดับของส่ิงท่ีถูกวดั ไทเลอร์(1971:4) กล่าวว่า การวดัผลเป็นการ
รวบรวมกิจกรรมหลายอยา่งในกิจกรรมเหล่านั้นมีส่ิงท่ีเหมือนกนัอยา่งหน่ึงคือ การใชจ้  านวน ดงันั้น
การวดัผลจึงหมายถึงการก าหนดค่าของตวัเลข โดยเป็นไปตามกฎ กฎเกณฑ์ท่ีว่าน้ีคือ เก่ียวขอ้งกบั
การบวก ลบ คูณ หารทางคณิตศาสตร์ และชูชยั สมิทธิไกร (2547 : 23) ไดใ้หค้วามหมายของการวดั
หรือการวดัผลคือ การก าหนดตวัเลขให้แก่คุณลกัษณะของบุคคล วตัถุ หรือเหตุการณ์เพื่อสะทอ้น
ระดบัความมากนอ้ยของคุณลกัษณะท่ีวดัตามกฎ ท่ีก  าหนดไวส่้วนกงัวล เทียนกณัฑเ์ทศน์ (2540 : 16 
) กล่าวว่า การวดัผล หมายถึงกระบวนการบอกปริมาณหรือคุณภาพของส่ิงท่ีใดส่ิงหน่ึงเป็นตวัเลข 
หรือสญัลกัษณ์ใดๆท่ีตกลงกนัไว ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของส่ิงท่ีจะวดัและวตัถุประสงคข์องการ
วดัและเพยนี์ (1992 : 9 ) อธิบายความหมายของการวดัผลไวว้่าการวดัผลหมายถึงการก าหนดตวัเลข
หรือสญัลกัษณ์ ปริมาณใหก้บัวตัถุ ส่ิงของ และบุคคลตามกฎเกณฑท่ี์ไดก้  าหนดไวส้ าหรับตวัแปรใด
ตวัแปรหน่ึง 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ไดส้รุปไดว้่า การวดัผล(Measurement) หมายถึง
กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ เข้ากับบุคคล ว ัตถุ ส่ิงของ เหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ใดๆตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หน่ึงอนัเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้ไดม้าซ้ึงข้อมูลท่ี
ตอ้งการ เช่น การวดัความสูง การวดัน ้ าหนกั การวดัความยาว การวดัอุณภูมิ การวดัความดนัโลหิต 
และการวดัไข ้เป็นตน้  

ส่วนการวดัผลทางการศึกษาหมายถึงกระบวนการท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลทาง
การศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนและกฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว ้เช่น การทดสอบ การ
สงัเกต การสมัภาษณ์ และการดูผลงานท่ีส่ง เป็นตน้ (เกษตรชยั และหีม, 2543 : 3) 
                     (ค) การประเมินผล(Evaluation) ปรียาภรณ์ วงศอ์นุตรโรจน์ (2543 : 166) กล่าวว่า 
การประเมินผลเป็นการพิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่าความจริงและการกระท าบางทีข้ึนอยู ่
กบัการวดัเพียงอยา่งเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทัว่ไปจะเป็นการวดัหลายๆทางโดยอาศยัขอ้มูล
หรือรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบประกอบการ
พิจารณา  

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ(2543:12)กล่าวว่าการประเมินผล หมายถึง 
กระบวนการพิจารณาตดัสินท่ีเป็นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายท่ีวางไว  ้

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ  (2545:5) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตดัสินคุณค่าหรือ
คุณภาพของผลท่ีไดจ้ากการวดัโดยเปรียบเทียบกบัผลการวดัอื่นๆหรือเกณฑท่ี์ตั้งไว ้
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สุทธนู  ศรีไสย ์( 2545:171) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอธิบายในส่ิงท่ี
เกิดข้ึนหรือท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้ และไดมี้การเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดว่าควรจะเกิดข้ึนในขณะเดียวกนั 

สมบูรณ์ ตนัยะ ( 2545:11) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตดัสินใจลงสรุปคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีเจริญกา้วหนา้ในตวันกัเรียนว่ามีคุณค่าเพียงพอหรือไม่
หรือมีคุณภาพดีระดับใด ทั้ งน้ีย่อมอาศัยกฎหรือเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัในการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผลการวดั(Measurement) ท าให้ทราบสภาพความ
จริงของส่ิงท่ีประเมินว่ามีปริมาณเท่าไร มีคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการ
พิจารณา เกณฑก์ารพิจารณา ในการท่ีตดัสินหรือลงสรุปว่าส่ิงใดดีแลว้ใชไ้ดห้รือไม่ไดน้ั้น จะตอ้งมี
เกณฑ ์หรือมาตรฐานส าหรับใชเ้ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดจ้ากการวดัและการตดัสินใจ เป็นการช้ีขาด
หรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการวดักบัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวว้่าสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ทั้งน้ี
การตดัสินใจท่ีดีตอ้งอาศยัวิจารณญาณพิจารณาอย่างถ่ีถว้นทุกแง่มุมและกระท าอย่างยุติธรรมโดย
อาศยัสภาพและความเหมาะสมต่างๆ ประกอบ 

สมนึก ภัททิยธนี (2544:3-4)ให้ความหมายของการวัดผลว่า การประเมินผล
หมายถึง การตดัสินหรือการวินิฉยัส่ิงต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวดัผล โดยอาศยัเกณฑ์การพิจารณาอย่างใด
อยา่งหน่ึง ส่วนการประเมินทางการศึกษาหมายถึง การตดัสินใจหรือการวินิฉยัต่างๆ ท่ีไดจ้ากผลทาง
การศึกษา โดยอาศยัเกณฑก์ารพิจารณาอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

ส่วนกรอนสนัด ์(1976:5-8) ใหค้วามหมายของการประเมินผลทางการศึกษาว่าการ  
ประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีระบบของผูส้อนใน
วตัถุประสงค์ของการสอนท่ีได้ตั้ งไว ้และจะมีความหมายลึกซ้ึงกว่าการวดัผล เพราะจะรวมถึง
พฤติกรรมท่ีวดัไดแ้ละวดัไม่ได ้ร่วมกบัการตดัสินใจของผูส้อน 

จากการให้ความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การประเมินผล การประเมินผล  
(Evaluation) หมายถึง การวินิฉยัตีราคา บ่งคุณค่าโดยการเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เช่น บ่ง
ว่า ดี-เลว เด่น-ดอ้ย โง่-ฉลาด พอ-ไม่พอ ผ่าน-ตก เป็นต้น หรือเป็นกระบวนการวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู และใชข้อ้มลูท่ีไดม้าประกอบในการตดัสินใจในทางเลือกต่างๆ 

ส่วนการประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
น าขอ้มลูต่างๆ มาพิจารณาร่วมกนั แลว้ตดัสินใจลงสรุป โดยการตีราคาและบ่งคุณค่าว่า เด่น - ดอ้ย 
ผา่น-ไม่ผา่น หรือหมายถึงการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ิงท่ีถกูประเมินอาจเป็นผูเ้รียน ผูส้อน หลกัสูตร เป็นตน้ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผูเ้รียน 
เพ่ือตีคุณค่าของการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนแต่ละคน 
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ขณะเดียวกนัพิชิต  ฤทธ์ิจรูญไดจ้  าแนกประเภทของการประเมินผลออกมาเป็น 2 
ประเภทดว้ยกนัคือ (2545:14) 

(ก) จ  าแนกตามวตัถุประสงค ์แบ่งเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคือ    
(1) การประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ

ความรู้พ้ืนฐานและทกัษะของผูเ้รียนว่ามีความรู้เพียงพอท่ีจะเรียนต่อในรายวิชาใหม่หรือเน้ือหาใหม่
ไดห้รือไม่ ถา้พบว่าความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอหรือไม่มีพฤติกรรมขา้งตน้ก่อนเรียนอาจารยจ์ะจดัใหมี้
การสอนปรับพ้ืนฐานจนผูเ้รียนมีความรู้เพียงพอท่ีจะเรียนในรายวิชาใหม่ไดแ้ละการสอบก่อนเรียน
ไม่ใช่การสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Test) เพราะอาจารยย์งัไม่ไดท้ าการสอนในเน้ือหาเล่า
นั้นมาก่อนแต่เป็นการสอบเพ่ือวินิฉัย (DiagnosticTest) ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้อาจารยท์ราบ
พ้ืนฐานของผูเ้รียนแลว้ยงัช่วยใหค้รูวางแผนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนและเป็น
ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจเลือกวิธีการสอนและมอบหมายภาระงานการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัส าหรับการประเมินก่อน เช่น(เกษตรชัย และหีม, 2545:23) แบบทดสอบ
ความพร้อม   (Readiness Test) แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standard Test) แบบทดสอบความถนัด 
(Aptitude Test) แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Tests) แบบส ารวจตนเอง (Self-report inventory) 
เทคนิคการสังเกตการณ์ (AbservationTechniques) แบบทดสอบวินิฉัยท่ีครูสร้าง (Teacher – 

made Diagnostic Test) แบบสอบถาม (Questionaire) การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นตน้   
(2)  การประเมินผลระหว่างการ เรียนหรือการประเมินความก้าวหน้า  

(Formative Evaluation)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนท่ี
ก  าหนดหรือไม่เพียงใด หากพบว่ามีข้อบกพร่องในจุดประสงค์ใดก็หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องในจุดประสงค์นั้นๆ โดยจดัสอนซ่อมเสริมให้แก่ผูเ้รียน การประเมินผลระหว่างเรียน
เป็นการสอบยอ่ย (Formative Test) ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเท่านั้น เพ่ือตรวจสอบดูความกา้วหนา้ของ
การเรียนดูว่าผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ อนัจะน าไปสู่การสอนซ่อมเสริม
ปรับปรุงการสอนของอาจารยอี์กด้วย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดการประเมินผลระหว่างสอน 
(เกษตรชยั และหีม, 2545 : 24)  เช่น แบบสอบถามท่ีครูถาม (Teacher - made Test) แบบสอบถาม
ประจ าหน่วยหรือประจ าบท (Unic Test) เทคนิคการสังเกตการณ์ (Observation Techniques) 
แบบทดสอบวินิฉยัทัว่ไป (Published  Diagnostic Test) แบบทดสอบวินิฉัยท่ีครูสร้าง (Teacher 

- made Diagnostic Test) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) เป็นตน้ 
(3) การประเมินผลรวมสรุป (Summative  Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ

ตดัสินผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวา่ผูเ้รียนมีความรู้ทั้งส้ินเท่าไร ควรตดัสินได ้–ตก ผา่น- ไม่
ผา่น หรือควรไดเ้กรดอะไร เป็นตน้  การประเมินผลรวมสรุป เป็นการประเมินเมื่อสินสุดการเรียน
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การสอน การสอนของแต่ละวิชาอาจารยจ์  าเป็นต้องประเมินให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์ หากมี
จุดประสงค์มากครูอาจต้องเลือกบางจุดประสงค์โดยการสุ่มเอาเฉพาะจุดประสงค์ท่ีส าคญัๆ ก็ได ้
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลรวม (เกษมชัย และหีม, 2545:24) เช่น แบบทดสอบท่ีครูสร้าง 
(Teacher - made Test)  แบบมาตราวดัภาคปฏิบติั (Performance rating scales)  การประเมิน
ตามสภาพท่ีเป็นจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลดว้ยแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน 
(Student Portfolio Assessment) การสัมภาษณ์ปากเปล่า (Oral interview) แบบทดสอบหลงั
เรียน (Posttest) แบบสอบถาม (Questionaire) การสมัภาษณ์ (Interview) เป็นตน้   

(ข) จ  าแนกตามระบบการวดัผล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคือ    
(1) การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม (Norm-referenced evaluation) เป็นการ

ตดัสินคุณค่าของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกบัผูเ้รียนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัท่ีท า
ขอ้สอบฉบบัเดียวกนัโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจ าแนกหรือจดัล  าดบับุคคลในกลุ่มนั้นๆ ตวัอย่างของการ
ประเมินแบบอิงกลุ่ม เช่นการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถานศึกษา การสอบเขา้ท างาน การสอบ
ชิงทุนการศึกษา เป็นตน้ การประเมินผลแบบอิงกลุ่มน้ี (เกษมชยั และหีม, 2545:8)จะมีการแปลง
คะแนนท่ีไดจ้ากการสอบวดัในแต่ละคร้ังออกมาในรูปแบบคะแนนท่ีใชจ้ดัล  าดบัท่ีเพ่ือความสะดวก
ในการบอกต าแหน่งของนักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่ม เช่น แปลงเป็นคะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล ์
(Percentile Rank) แปลงเป็นคะแนนไซล ์(Decile Rank) แปลงเป็นคะแนนควอไทล ์(Quatile 

Rank) แปลงเป็นคะแนนท่ีปกติ (T-Score) แปลงเป็นและคะแนนสแตนไนน์ (Stannine) แปลง
เป็นคะแนนซี (Z-score) เป็นตน้ 

(2) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion–referencedev aluation) เป็น
การตัดสินคุณค่าของคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ซึงเกณฑ์มีทั้งเกณฑ ์
มาตรฐาน (Standard Criterria) ท่ีมีอยูแ่ลว้หรือเกณฑท่ี์ผูป้ระเมินก าหนดข้ึน (Arbitary Criterria) 
ในทางปฏิบติัการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เกณฑจ์ะหมายถึง กลุ่มพฤติกรรมตามจุดหมายใน
แต่ละบทหรือหน่วยการเรียนโดยทัว่ไปนิยมใชจุ้ดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
หรือกลุ่มของพฤติกรรม(Domain of behavioral)  

การประเมินผลแบบอิงเกณฑมี์จุดมุ่งหมายเพ่ือบ่งช้ีสถานภาพของผูเ้รียนแต่ละคน
เมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ทดสอบเพื่อตดัสินว่าผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว้หรือไม่
และมากนอ้ยเพียงใดอนัจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนเมื่อผูเ้รียนไม่สามารถท าขอ้สอบ
ไดถึ้งเกณฑ์ ตอ้งมีการสอนซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่านถึงเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์จึงเหมาะ
ส าหรับการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 
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ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า การวดัผลและการประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตดัสินใจ การวินิฉยัหรือการตีราคาส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งมีหลกัเกณฑ์ โดยอาศยัขอ้มูลหรือรายละเอียด
จากการวดัเป็นหลกั เพื่อประเมินคุณภาพ ผลการวดัและประเมินผลจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
ย่อมข้ึนอยู่ก ับการประเมินผลตามความเป็นจริง ซ่ึงการวดัผลและการประเมินผลนั้นจะต้องมี
ความสมัพนัธก์นักบักระบวนการการเรียนการสอนโดยตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานของการ
เรียนการสอนกล่าวคือ จุดมุ่งหมายของการสอน พฤติกรรมพ้ืนฐานของผูเ้รียนการเรียนการสอน การ
วดัผลและการประเมินผล และมีการปรับปรุงแก้ไขการวดัผลและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ปรับปรุงการวดัผลและการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและนอกจากน้ี ผูท่ี้ท าหน้าท่ี
วดัผลและประเมินผลจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
ยติุธรรม มีความขยนัอดทน มีความละเอียดถ่ีถว้นและความตรงต่อเวลา เป็นตน้ เพื่อให้การวดัผล
และประเมินผลด าเนินไปอยา่งถกูตอ้งไม่เกิดปัญหาและไดผ้ลเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
2.3 นโยบายมหาวทิยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจติรส านกึให้กบัชุมชนด้านสันตภิาพ 
      2.3.1 เผยแผ่ต ารา 
               2.3.1.1 หนงัสือ อิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ 

ตน้ฉบบัเดิมของหนงัสือเล่มน้ีเป็นบทความวิชาการภาษาอาหรับท่ีน าเสนอโดย ดร.
อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลยัอิสลามยะลา ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ 
หวัขอ้ “อิสลามและสนัติภาพ” จดัโดยวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ระหว่างวนัท่ี  16-17 สิงหาคม 2006 และไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโดยผูเ้ขียนอีกคร้ังเพ่ือแปลเป็น
ภาษาไทยและจดัพิมพเ์ป็นเล่มส าหรับเผยแพร่แก่สงัคมทัว่ไป 

หนงัสือเล่มน้ีไดน้ าเสนอค าช้ีแจง้หลายประการเก่ียวกบักระบวนการสร้างสนัติภาพ
ในอิสลามในมิติต่างๆทุกระดบั ทั้งหมดนั้นลว้นเป็นการยืนยนัถึงความบริสุทธ์ิของอิสลามท่ีถูก
ประทานลงมาจากพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อใหเ้ป็นศาสนาแห่งสนัติภาพ และเป็นการลบลา้งขอ้กล่าวหาและ
ความเขา้ใจผดิของบรรดาผูท่ี้ไม่รู้ถึงขอ้เท็จจริงของอิสลามว่ามีสันติภาพเป็นแกนหน่ึงของหลกัค า
สอนอนับริสุทธ์ิและหนังสือเล่มน้ีสามารถท่ีจะส่ือถึงเจตนารมณ์อนับริสุทธ์ิของอิสลาม และของ
ผูเ้ขียนท่ีไดทุ่้มเทกายใจเพ่ือน าเสนอสัจธรรมแห่งอิสลามมาเผยแผ่ให้สังคมไดรั้บรู้ และมุ่งมัน่เพ่ือ
น าเสนอและสนับสนุนกระบวนการสันติภาพในรูปลกัษณ์ของอิสลามทั้งในระดับภูมิภาคและ
ประชาคมระหว่างประเทศเสมอมา อย่างน้อยท่ีสุดการน าเสนอ “อิสลม ศาสนาแห่งสันติภาพ”  คง
เพียงพอท่ีจะยนืยนัถึงความคิดและส านึกของผูเ้ขียนท่ีแสดงออกถึงความรักและจิตท่ีใฝ่สนัติภาพ ซ่ึง
ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนในความอุตสาหะและความตั้งใจท่ีจะพ้ืนฟแูละน าส่ิงท่ีดีสู่สงัคมโดยรวมตลอด
มา 
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2.3.1.2 หนงัสือ เราคือประชาชาติเด่ียวกนั 
 หนงัสือเราคือประชาชาติเด่ียวกนั เป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเน่ืองจากในปัจจุบนั ความ

เข้าใจและจิตส านึกดา้นความเป็นประชาชาติเดียวกันอนัเป็นวิธีการด าเนินชีวิตของประชาชาติ
อิสลามท่ีแทจ้ริงเกือบจะถูกลบเลือนจากมโนคติของชาวมุสลิมส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่ประเทศน้ี จน
กลายเป็นสงัคมท่ีอุดมดว้ยความขดัแยง้ แตกแยก และวุ่นวายท่ียากแก่การเยีย่วยา 
 ดว้ยจิตส านึกแห่งความรับผดิชอบท่ีเท่าทวีคูณในการใหค้  าช้ีแจงเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
ของความเป็นประชาชาติเดียวกนัแก่สงัคมมุสลิม ผูเ้ขียนจึงไดเ้รียบเรียงบทความช้ินน้ีเพ่ือช้ีแจง้ให้
ทุกคนจะไดป้ระจกัษถึ์งความหมายท่ีแทจ้ริงของความเป็นประชาชาติเดียวกนั โดยหวงัว่าจะสามารถ
เป็นแนวทางในการต่อสูต่้อไปในอนาคต 

2.3.1.3 หนงัสืออนันะซีฮะอฺ 
 หนงัสืออนันะซีฮะอฺเป็นหนงัสือท่ีเขียนข้ึนเน่ืองจากพ่ีนอ้งมุสลิมบางกลุ่มยงัเขา้ใจ

คลุมเครือเก่ียวกบัความหมายของ “อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ17” อนัเป็นวิธีชีวิตของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะ
มาอะฮฺ18 เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้พิพาท การกล่าวหาและโจมตีฝ่ายท่ีมีความเห็นต่าง จนเกิดความขดัแยง้ท่ี
รุนแรงและแบ่งผกัแบ่งฝ่าย ดังนั้น ผูเ้ขียนจึงประสงค์จะมอบค านะศิหะฮฺ19แด่สังคมมุสลิมผ่าน
หนงัสือเก่ียวกบัการนะศิหะฮฺ องค์ประกอบ เง่ือนไขและมารยาทเล่มน้ี เพ่ือใชเ้ป็นคู่มือในชีวิตการ
ต่อสู้ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ และบรรเทาความขดัแยง้และขอ้พิพาทในระหว่างพี่น้อง
มุสลิม อนัน าไปสู่ความเป็นเอกภาพดา้นแนวคิด และฟ้ืนฟปัูญญาใหบ้รรเจิดและปกป้องเอกภาพของ 
“อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ” ผา่นกระบวนการตกัเตือนอยา่งเป็นระบบ 

2.3.1.4 หนงัสือ 12 โอวาท  
  หนั ง สื อ 12โอ ว าท  แ ด่ ค รอบค รั วช า ว  ม อย . เ ขี ยน ข้ึ น โดย อ ธิ ก า รบ ดี
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีวตัถุประสงค์เพื่อเชิญชวน ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีปฏิบติัคุณงามความดีดว้ยวิญญาณของการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะดว้ย
ความบริสุทธ์ใจ มัน่คงต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานโอวาท 12 ประการน้ี และพร้อมใจกันรับอะมานะฮฺ
ของอลัลอฮฺ  และรอซูล  อะมานะฮฺท่ีมีความมุ่งมัน่ท าให้ตนเองและมวลมนุษยห์ลุดพน้จาก
ความมืดมนของการปฏิเสธศรัทธา การตั้งภาคี ความไม่รู้ ความอุตริในศาสนา สู่อาทิตยอุ์ทยัแห่ง
ความศรัทธา ความบริสุทธ์ิใจ อิสลามและซุนนะฮฺ และทุกคนต่างรับอะมานะฮฺ20ในการสรรค์สร้าง

                                                             
17

 อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ คือประชาชาติเดียวกนั 
18

 ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ คือบรรดาผูท่ี้ตามแนวทางของท่านศาสทูตมุฮมัมดั  
19

 นะศิหะฮฺ คือ การตกัเตือน 
20

 อะมานะฮฺ คือ หนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบ 
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สงัคมมะดะนียท่ี์อยูบ่นพ้ืนฐานกฎเกณฑ์ท่ีอลัลอฮฺ ไดก้  าหนดไว ้และแนวทางของท่านนบีมูฮมั
มดั  ภายใตก้ารอรรถาธิบายจากบรรดานักวิชาการมุสลิมผูไ้ดรั้บการยอมรับ และเพื่อเป็นการ
ตกัเตือนเพราะศาสนาคือการตกัเตือน ซ่ึงประกอบดว้ย 12 โอวาท ดงัน้ี 

(1) ขอใหทุ้กท่านย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  ผูท้รงรอบรู้และผูท้รงวิทยญาณ 
(2) ขอใหทุ้กท่านท่ีเป็นมุสลิมีนจงหมัน่ละหมาดฟัรฎูห้าเวลาทุกคร้ังพร้อมญะ

มาอะฮฺท่ีมสัยดิ ส่วนมุสลีมะฮฺขอใหล้ะหมาดในช่วงต้นเวลาทุกคร้ังดว้ย อ่านอลักุรอานเป็นกิจวตัร
ประจ าวนั อ่านอซัการฺนะบะวียะฮฺทุกเชา้เยน็ ซิกิรและละหมาดสุนตัต่างๆ 
 (3) ขอใหทุ้กท่านมุ่งมัน่ในการเพ่ิมพูนความรู้แก่ตนเองและให้ความส าคญักบั
ภาษาต่างๆ 

(4) ขอใหทุ้กท่านถกัท่อสายสัมพนัธ์แห่งความเป็นภารดรภาพในอิสลามท่ีพนั
ผกูในครอบครัวอนัเด่ียวกนัอย่างแน่นแฟ้น บนหลกัการวะลาอฺ ท าความรู้จกั ถามไถ่ทุกข์สุขอย่าง
ใกลชิ้ด ใหแ้ละรับสลามดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้และอ่ืนๆท่ีสามารถท าใหเ้กิดความรักซ่ึงกนัและกนั 

(5) ขอให้ทุกท่านพึ่งตระหนักว่า มนุษยทุ์กคนลว้นเป็นบ่าวของอลัลอฮฺ  
ลกูหลานของนบีอาดมัและประชาชาติของนบีมูฮมัมดั  ให้เผยแผ่โดยการใชห้ลกัวิทยปัญญาอนั
ลุ่มลึก 

(6)  ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการบริหารเวลาอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

(7) จงหมัน่รักษาละหมาดซุฮรีพร้อมญะมาอะฮฺ ณ มัสยิดอลัหะรอมยัน์ใน
มหาวิทยาลยั 

(8) ขอใหทุ้กท่านท างานดว้ยความมุ่งมัน่โดยปฏิบติัตามและยดึมัน่ใน
กฎระเบียบต่างๆ 

            (9) พึ่งสวมใส่อาภรณ์ตามบทบญัญติัของอิสลามท่ีเนน้ความสะอาด มีความสง่า
งาม ความพอเพียงและปกปิดเอาเราะฮฺ ไม่คลอ้ยตามแฟชัน่ญาฮิลิยะฮฺ 

(10) ขอให้ทุกท่านรักษาประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด 

(11) ขอใหทุ้กท่านรักษาความสะอาดเรียบร้อย ความสงบและความสวยงามของ
มหาวิทยาลยั 

(12) ขอให้ทุกท่านห่างไกลจากบรรยากาศแห่งการล่วงละเมิด ระมดัระวัง
ความสมัพนัธท่ี์หะรอมระหว่างชายหญิงอยา่งเคร่งครัด 

 



 

81 
 

2.3.1.5 หนงัสือสิทธิชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม 
 หนงัสือสิทธิชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม เป็นหนังสือท่ีเขียนโดย ดร.ศอลิฮ 

บินฮูเซ็น อลัอายดั แปลโดยมุฮมัมดั อลัฟารีตี แปลเป็นภาษามลาย ูผูเ้ขียนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่า
อิสลามไดใ้หสิ้ทธิต่างๆ ของศาสนิกชนท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของอิสลามหรือในประเทศมุสลิม
ดว้ยความยติุธรรม โดยเฉพาะท่านนบีมฮูมัมดั  คอลีฟะฮฺ อรัรอซีดีนและบรรดาคอลีฟะฮฺอ่ืนๆ การ
ปฏิบติัของพวกเขาจะปฏิบัติดว้ยความยุติธรรมถึงแมป้ระชาชนท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองจะไม่ใช่
มุสลิมก็ตามและเพื่อเป็นค าตอบส าหรับขอ้กล่าวหาต่างๆจากศตัรูอิสลามท่ีไดก้ล่าวอิสลามว่า หัว
รุนแรง ก่อการร้าย ซ่ึงพวกเขามีวตัถุประให้คนในโลกเกิดโรคกลวัอิสลาม หนังสือเล่มสามารถให้
ค  าตอบส าหรับบุคคลท่ีมีความเขา้ใจผิดๆเก่ียวกบัอิสลามและสามารถท าให้เขา้ใจถึงสันติภาพท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองของอิสลาม 
 จากผลการศึกษาวิจัยเอกสารดงักล่าวข้างตน้ จะเห็นไดว้่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมี
นโยบายหลกัๆ ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลกมีอยู่ 3ด้าน 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
        (ก)นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการเปิดหลกัสูตรและรายวิชาท่ีสนบัสนุน
สันติภาพ ซ่ึงประกอบด้วยหลกัสูตรอิสลามศึกษา หลักสูตรมหาบัณฑิตการเมืองการปกครอง 
รายวิชาอลักุรอาน รายวิชาสนัติศึกษา และรายวิชาการจดัการสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะรายวิชาอลักุรอานและรายวิชาสันติศึกษาเป็นรายวิชาบงัคบัให้
นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงเรียนเพราะตอ้งการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในเร่ืองสันติภาพและตอ้งการให้
นกัศึกษาเป็นบุคคลท่ีรักสนัติภาพ น้ีคือนโยบายหน่ึงท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีใหค้วามส าคญัท่ีจะท าให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีแนวคิดในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก 

 (ข)นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีดา้นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพใน
สงัคม 

  มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพโดยผ่าน
หลกัสูตรการเรียนการสอน ผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลยัลฺ21 กลุ่มศึกษาอลักรุอานและ
อบรมแก่น าต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีจะท าให้นักศึกษาและบุคคลกรมีแนวคิดในเร่ืองสันติภาพใน
แนวทางเดียวกนั ในจุดน้ีแหล่ะท่ีมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริญญาตรี ป.

บณัฑิต และปริญญาโท ทั้งหมดน้ีเราไม่เคยไดข่้าวว่าบณัฑิตของเรามีปัญหาความขดัแยง้หรือต่อตา้น

                                                             
21

 กจิกรรมกยีามุลลยัลฺ คือ กจิกรรมในเวลากลางคืนโดยมารวมกนันอนท่ีมสัยิดเพ่ือตกัเตือนกนั ละหมาดในเวลาหลงัเท่ียงคืนเป็น 

   ตน้ 
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สนัติภาพ โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ครู 
อุสตาด นกัธุรกิจ นกัการเมือง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้นและผูรั้บเหมางานต่างๆ 
จะท างานในต าแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพใน
ทุกๆ พ้ืนท่ีท่ีสงัคมตอ้งการสนัติภาพ  
 (ค)นโยบายของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีด้านการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนด้าน
สนัติภาพ 

    มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความพยายามท่ีจะท าให้องค์กรแห่งน้ี เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และองค์กรแห่งสันติภาพในรูปแบบอิสลามผ่านการน าเสนอสันติภาพต่างๆให้กับคนใน
ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ ผา่นการเขียนต ารา เช่น หนงัสืออิสลามศาสนาแห่งสนัติภาพ หนังสือ
เราคือประชาชาติเดียวกัน หนังสืออนันะซีฮะฮฺ หนังสือ 12โอวาท อธิการบดีและหนังสือสิทธิ
มนุษยชนในอิสลาม ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าใหค้นในสงัคมมีความรู้และสามารถสร้างสนัติภาพในชุมชนท่ี
ตนอยูไ่ด ้ส่วนการน าเสนอบนเวทีต่างๆ เพื่อใหม้นุษยเ์ขา้ใจและมีความรู้สึกรักสนัติภาพและท่ีส าคญั
มากกว่านั้นคือมนุษยทุ์กคนใหค้วามส าคญัในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ
สงัคมโลก 

 
 
 
 
 


