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บทที่ 2
นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีด้านการสร้ างสั นติภาพ
2.1 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดา้ นการเปิ ดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนสันติภาพ
2.1.1 หลักสูตรอิสลามศึกษา
2.1.2 หลักสูตรมหาบัณฑิตการเมืองการปกครอง
2.1.3 รายวิชาอัลกุรอาน
2.1.4 รายวิชาสันติศึกษา
2.1.5 รายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2.2 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดา้ นการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสันติภาพในสังคม
2.2.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและปณิ ธานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.2.2 หลักสูตร
2.2.3 อาจารย์
2.2.4 นักศึกษา
2.2.5 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.2.6 สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
2.2.7 การวัดผลและประเมินผล
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีดา้ นการสร้างจิตรสานึกให้กบั ชุมชนด้านสันติภาพ
2.3.1 เผยแผ่ตารา
2.3.1.1 หนังสือ อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ
2.3.1.2 หนังสือ เราคือประชาชาติเดี่ยวกัน
2.3.1.3 หนังสือ อันนะซีฮะอฺ
2.3.1.4 หนังสือ 12 โอวาท อธิการบดี
2.3.1.5 หนังสือ สิทธิมนุษยชนในอิสลาม
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2.1 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีด้านการเปิ ดหลักสูตรสาหรับสนับสนุนสันติภาพ
2.1.1 หลักสู ตรอิสลามศึกษา
รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2556
2.1.1.1 หมวดที่ 1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Islamic Studies
(ข) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (อิสลามศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Islamic Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Islamic Studies)
(ค) วิชาเอก : ไม่มี
(ง) จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
(จ) รู ปแบบของหลักสูตร
(1) รู ปแบบ หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
(2) ภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาไทยในการเรี ยนการสอน
(3) การรับเข้าศึกษา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2552
(4) ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
(5) การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
(ฉ) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 ปรับปรุ งจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา พ.ศ. 2550
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 5 (2/2554) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554
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สภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาได้อนุ มตั ิ /ให้ค วามเห็ น ชอบหลักสู ต ร ในการ
ประชุมครั้งที่ 39 (2/2554) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 เริ่ มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2555
(ช) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา ในปี การศึกษา 2557
(ซ) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็ จการศึกษา
(1) นักวิชาการด้านอิสลาม
(2) วิทยากรอิสลามศึกษา
(3) นักวิจยั ด้านอิสลามศึกษา
(4) เจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานในองค์กรสังคมการเมือง เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้อ กับ
อิสลามศึกษา
(ญ) สถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
(1) สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมโลกในยุคปั จจุบนั ที่มีการ
แข่งขันกันอย่างกว้างขวางและรุ นแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและการเมือง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อม เข้มแข็งและมีศกั ยภาพจึงเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่ง อันสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่มุ่งเน้นให้สงั คมมีคุณภาพ
ภูมิคุม้ กันแข็งแกร่ ง เศรษฐกิจมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดี การ
จัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยนให้มีขี ดความสามารถในสาขาวิชาอย่างมี ดุลยภาพ สามารถนาความรู้ ในศาสตร์ ต่างๆของ
อิสลามไปใช้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม บูรณาการ และอยูร่ ่ วมกันอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสังคมพาหุ
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย (ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551 : 15)
(2) สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การจัด การศึก ษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาได้เน้นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้มีขี ด
ความสามารถในสาขาวิชาอย่างมีดุลยภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ที่มุ่งเน้นคนเป็ นจุดมุ่งหมายของการพัฒนา เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตาม
หลักคาสอนของอิสลามในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่สงั คมโลกเป็ นแบบพหุ สังคมที่มีความหลากหลาย
ในทุกๆ ด้าน
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(ฎ) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูต รและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
(1) การพัฒ นาหลัก สู ต ร จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอก หลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาจึงจาเป็ นต้องพัฒนาหลักสูตรไปในเชิงรุ กที่มีศกั ยภาพ
และสามารถปรั บ เปลี่ยนได้ต ามวิว ัฒนาการสังคม โดยการผลิต บุ ค ลากรทางหลัก การอิส ลาม
จาเป็ นต้องมีค วามพร้อมที่จ ะปฏิบตั ิ งานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสังคม โดยต้องปฏิบตั ิ
ตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศในด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
(2) ความเกี่ ยวข้องกับพัน ธกิ จ ของสถาบัน การพัฒนาหลัก สู ต รศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาเป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลามีที่ให้สาคัญในการ
ผลิต และพัฒนาทรั พยากรบุ คคลของประเทศในสาขาวิชาต่ างๆให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ และทักษะใน
ศาสตร์สาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่ อง การผลิต
บุคลากรด้านอิสลามศึกษาจึงเป็ นพันธกิจที่สาคัญส่ วนหนึ่ งที่สถาบันให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ ม
มาตลอด
(ฏ) ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
(1) กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ได้แก่ ก.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE 219-203 สันติศึกษา เปิ ดสอนโดยสถาบันอัสสลาม
GE 219-401 กฎหมายเบื้องต้น เปิ ดสอนโดยคณะอิสลามศึกษา
GE 219-404 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 219-501 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
GE 219-503 อิสลามกับวิทยาศาสตร์
GE 219-601 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(3) กลุ่มวิชาภาษา เปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
GE 219-701 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
GE 219-702 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
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GE 219-703 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
GE 219-803 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
GE 219-804 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
GE 219-805 ภาษาอังกฤษ 1
GE 219-806 ภาษาอังกฤษ 2
GE 219-807 ภาษาอังกฤษ
(4) การบริ ห ารจัด การ อาจารย์ผรู้ ั บผิด ชอบหลัก สู ต รต้องประสานงานกับ
อาจารย์ผแู้ ทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหาสาระ การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน การ
ติดตามและประเมินหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน การปรับปรุ งแก้ไขให้ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน และสังคม ตามอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา
2.1.1.2 หมวดที่ 2.ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
(ก) ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ในศาสตร์ ดา้ นต่างๆของอิสลามอย่างครอบคลุมบูรณา
การ และเป็ นสากล เปี่ ยมด้วยคุณธรรมจริ ยธรรม มีจิตสานึ กสาธารณะและสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสู่ความเจริ ญ และสันติสุขอย่างสมดุลทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า
(2) ความสาคัญ
- หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่ในการพัฒนา
องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการอิสลาม
- หลักสูตรนี้ มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐาน
การเรี ยนรู้และเข้าใจวิทยาการอิสลามบนพื้นฐานของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
- หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในสาขาอิสลามศึกษา
ได้
- หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองลักษณ์ในพื้นที่
(3) วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ ดา้ นต่างๆของอิ สลามบนพื้นฐาน
ของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
- เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ ยมด้วยศรัทธา มีคุณธรรม จริ ยธรรมและโลกทัศน์ที่กว้างไกล
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-เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนาความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
สังคม และ ประเทศชาติได้
-เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถให้บริ การวิชาการด้านอิสลามศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
แก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้
-เพื่อส่ งเสริ มการศึก ษาและการวิจ ัย ด้านอิสลามศึก ษาให้ก ว้างขวางยิ่งขึ้ น (คณะ
อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ , 2555 : 20-34)
2.1.2 หลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
2.1.2.1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ภาษาอังกฤษ Master of Political Science in Government
ภาษามลายู Program Sarjana Sains Politik Pentadbiran
ภาษาหรับ
2.1.2.2. ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ร.ม. (การปกครอง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Political Science in Government
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Pol.Sc. (Government)
ชื่อเต็ม (ภาษามลายู) : Sarjana Sains Politik Pentadbiran
ชื่อเต็ม (ภาษาอาหรับ) :
2.1.2.3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.1.2.4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและจุดประสงค์ของหลักสูตร
(ก) หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เปิ ดหลัก สูต รสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต มา
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ในปี พุทธศักราช 2550 ได้มีนักศึกษาสาเร็ จหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตและได้รับใช้สงั คมไปแล้วหนึ่ งรุ่ นเป็ นจานวน 45 คนในฐานะที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ก่อตั้ง
ขึ้น ท่ามกลางชุมชนที่ มีค วามหลากหลายทางวัฒ นธรรม ประกอบกับปี พุทธศักราช 2547 ความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนบางกลุ่มกับรัฐบาลในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ได้อุบตั ิข้ ึน นับวันก็ยงิ่ ทวีความ
รุ นแรง โดยยัง ไม่ มี ที ท่ าว่ าจะเกิ ด ความ สงบสุ ขได้ ใ นเร็ ววัน จากเหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี จึ งมีมติ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในระดับมหาบัณ ฑิ ต เพื่อหาทฤษฎี ต่ างๆ
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เกี่ ยวกับการแก้ปัญหาสังคม ศึกษาการเมืองระหว่างประเทศอยู่บน พื้น ฐานของพหุ อารยธรรม
รวมทั้งการถ่ว งดุ ลอ านาจการเกิ ด สัน ติ ภ าพ ปั ญ หาอัต ลัก ษณ์ เฉพาะถิ่ น รวมถึงการหาแนวทาง
แก้ปัญหาของชาติ ผ่านการผลิตวิทยานิพนธ์ในการร่ วมกันรับใช้ชาติ
(ข) ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่ ง ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในสาขารั ฐ ศาสตร์ มี
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ค วามก้าวหน้าทางวิชาการมีวิสัยทัศน์ ที่ก ว้า งไกล มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและความยุติธรรม มีอุดมคติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยหลักการสันติวิธี พร้อมเป็ น
แบบอย่างที่ดี
(ค) วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
(1) เปี่ ยมด้วยคุณธรรม จริ ยธรรมและมีภาวะความเป็ นผูน้ าใฝ่ สันติ
(2) มี ค วามรู้ ทางด้า นการปกครองระดับ ท้องถิ่น การปกครองระดับชาติ
และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตามหลักวิชาการและหลักยุติธรรม
(3) มีความสามารถในการวิจยั พัฒนาองค์ความรู้ ในการแก้ไขปั ญหาของชาติ
ตามแนวสันติวิถี
(4)สามารถนาความรู้ทางรัฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิตในสังคม
อย่างพอเพียงพร้อมเป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นการเมืองการปกครอง
2.1.2.5. กาหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป
2.1.2.6. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
(ก) คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่า กว่า 2.50 หรื อไม่ต่า
กว่าร้อยละ 75 หรื อไม่ ต่ากว่าระดับดีข้ ึนไป
(2) เป็ นผูก้ าลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้ายของการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยมีคะแนนสะสมไม่
ต่ากว่า 2.50 หรื อไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 หรื อไม่ต่ากว่าระดับดีข้ ึนไป
(3) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ 6.1 หรื อเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายของการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ตามข้อ 6.2
โดยมีคะแนน สะสมต่ากว่า 2.50 หรื อ ต่ากว่าร้อยละ 75 หรื อต่ากว่าระดับดี แต่มีประสบการณ์การ

35
ทางานวิจยั เขียนหรื อแปลตารา โดยแสดงผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตี พิมพ์และได้รับการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
(4) มีค วามประพฤติเรี ยบร้ อยไม่เป็ นผูท้ ี่มีความเสื่ อมเสี ย หรื อบกพร่ องใน
ศีลธรรมอันดีงาม
(5) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การศึกษา
(ข) คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในแผน ก (1)
ในกรณี นักศึกษาที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในแผน ก (1) นอกจากคุณสมบัติ
ทัว่ ไปตามข้อ (1), (2), (3) , (4) และ (5) แล้วจะต้องมีเค้าโครงวิจยั และผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้
(1) มี Proposal หรื อข้อเสนอเค้าโครงการวิจยั และระบุชื่อเรื่ องหัวข้อวิจ ัย
และระเบียบวิธีการวิจยั อย่างชัดเจนแนบพร้อมใบสมัคร
(2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1 เรื่ องแนบสาเนาพร้อมใบสมัคร
2.1.2.7 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
(ก) สอบข้อเขียน
(ข) สอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆไป
2.1.2.8 ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
(ก) ใช้ร ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาหนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
(ข) ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรอย่างน้อยใช้เวลาศึกษา 2 ปี (4 ภาคการศึกษา
ปกติ)สูงสุด ไม่เกิน 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาภาคแรกที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น
นักศึกษา
2.1.2.9 การคิดจานวนหน่วยกิต
(ก) รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรื ออภิปรายปั ญหา 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมงตลอดหนึ่งภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(ข) รายวิชาภาคปฏิบตั ิที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง ไม่ ต่ากว่า 30 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่ ง
ภาคการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
(ค) วิทยานิ พนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัว่ โมงตลอดหนึ่ งภาค
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.1.2.10 การลงทะเบียนเรี ยน
การลงทะเบี ยนเรี ยนให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี ว่าด้วยระเบียบ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาโท พ.ศ. 2548
2.1.2.11 การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา
(ก)การวัดผลให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ฟาฏอนี ว่าด้ว ยการศึก ษาระดับ
ปริ ญญาโท
(ข) การสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(ค) สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
(ง) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาต่างๆ ที่เรี ยนไม่ต่ากว่า 3.00
(จ)ได้สอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็ น Sและส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์
แล้วแผน ก แบบ ก(1) และ ก(2)
(ฉ)ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ได้ผลเป็ น S (แผน ข)
(ช) มีการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมวิชาการหรื อสัมมนาวิชาการในที่
สาธารณะ
(ซ) มีการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ลงวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
(ญ) มีความประพฤติดี
2.1.2.12 คณาจารย์
ตารางที่ 2 อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง 5 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง วุฒิ
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
Political
University of
1 ดร.อาหมัด อูม าร์ จะปะ อาจารย์
History
Malaya
Ph.D
เกีย
Malaysia
Political
University of
2 ดร.สุริยะ สะนิวา
อาจารย์ Ph.D
3 ดร.อับดลรอหมาน
กาเหย็ม

อาจารย์

4 ดร.ตอลา แกมา

อาจารย์

5 อ. สุกรี หลังปูเต๊ะ

อาจารย์

Ph.D

Ph.D

Ph.D

Science
National

Malaysia

Political
Science
Aligarh
Muslim
Political
Science
Aligarh
Muslim
Political
Science

University, India

University, India

Universit Utara
Malaysia
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2.1.2.13 จานวนนักศึกษา
ตารางที่ 3 จ านวนนัก ศึก ษาในสาขาที่ จ ะรั บ เข้าศึ ก ษาและที่ ค าดว่ าจะส าเร็ จ
การศึกษาหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 มีดงั นี้
ชั้นปี
ปี การศึกษา
2551
2552
2553 2554 2555
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
10
10
10
2.1.2.14 จานวนนักศึกษา สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
(ก) ใช้สถานที่หรื ออาคารเรี ยน ห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องปฏิบตั ิการภาษา
และห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ของคณะศิ ล ปศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ และส า นั ก วิ ท ยบริ การ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
(ข) ใช้อุปกรณ์ การศึก ษาและโสตทัศนู ปกรณ์ต่ าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2.1.2.17 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง หลักสูตรนี้สามารถเลือกศึกษา
ได้ 3 แผน คือ
- แผน ก แบบ ก (1) เน้นทาวิทยานิพนธ์
- แผน ก แบบ ก (2) เน้นการเรี ยนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
- แผน ข เน้นการเรี ยนรายวิชาและสอบประมวลความรู้
(ก) จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
(ข)โครงสร้ างหลัก สู ต รรั ฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาการปกครอง (คณะศิล ป
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 2555 : 45-48)
ตารางที่ 4 หลัก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต แผน ก แบบ ก (1) เน้น การท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว
หมวดวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์
36
รวม
36

38
ตารางที่ 5 หลักสู ต รรั ฐศาสตรมหาบัณ ฑิต แผน ก แบบ ก (2) เน้นการเรี ยน
รายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (แกน)
6
หมวดวิชาเฉพาะ
12
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิต)
หมวดวิชาเลือก
6
วิทยานิพนธ์
12
รวม
36
ตารางที่ 6 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแผน ข เน้นการเรี ยนรายวิชาและสอบ
ประมวลความรู้
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ (แกน)
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ
รวม

หน่วยกิต
6
18
(ไม่นบั หน่วยกิต)
6
6
36

ตารางที่ 7 รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก (1)
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน (บังคับเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
วิธีวิทยาการวิจยั
3
GE 619003
GE 619002

รหัสวิชา
RS 617024

มโนทัศน์อิสลาม
หมวดวิทยานิพนธ์
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

3
จานวนหน่วยกิต
36
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ตารางที่ 8 รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (2)
หมวดวิชาบังคับ (แกน) 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
วิธีวิทยาการวิจยั
3
GE 619003
GE 619002

มโนทัศน์อิสลาม

3

PL 616024

ทฤษฎีการเมืองการปกครองในอิสลาม

3

PL 618024

หมวดวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
อุดมการณ์ทางการเมือง

PL 619024

ความขัดแย้งและสันติศึกษา

3

PL 616024

เศรษฐศาสตร์การเมือง

3

รหัสวิชา

จานวนหน่วยกิต
3

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริ หารจังหวัด
3
ชายแดน
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน เลือกเรี ยนเพียง 1 รายวิชาโดย (ไม่นบั หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
ภาษาอาหรับเพื่อพัฒนาวิชาการ
3
AR 618017
PL 621024

EN 619021

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาการ

3

ML 620022

ภาษามลายูเพื่อพัฒนาวิชาการ

3

รหัสวิชา
รหัสวิชา
PL 622024

PL 623024

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
สัมมนาเปรี ยบเทียบองค์การทางการเมือง
การเมืองระหว่างประเทศ

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
3
3
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ตารางที่ 8 รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก (2) (ต่อ)
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
การเมืองการปกครองไทย
3
PL 624024
PL 625024

รหัสวิชา
RS 618024

ระบบพรรคการเมืองและการเลือกตั้งใน
ประเทศไทย
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

ตารางที่ 9 รายวิชาในหลักสูตรแผน ข
หมวดวิชาบังคับ (แกน) 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วิธีวิทยาการวิจยั
GE 619003

จานวนหน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
12

จานวนหน่วยกิต
3

GE 619002

มโนทัศน์อิสลาม

3

PL 616024

ทฤษฎีการเมืองการปกครองในอิสลาม

3

รหัสวิชา

PL 618024

ชื่อรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
อุดมการณ์ทางการเมือง

PL 619024

ความขัดแย้งและสันติศึกษา

3

PL 616024

เศรษฐศาสตร์การเมือง

3

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริ หารจังหวัด
ชายแดน

3

รหัสวิชา

PL 621024

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
3
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ตารางที่ 9 รายวิชาในหลักสูตรแผน ข (ต่อ)
หมวดวิชาเฉพาะ 18 หน่วยกิต (ต่อ)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
การเมืองการปกครองไทย
PL 624024

จานวนหน่วยกิต
3

หมวดวิชาเสริ มพื้นฐานเลือกเรี ยนเพียง 1รายวิชา โดย (ไม่นบั หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
ภาษาอาหรับเพื่อพัฒนาวิชาการ 3
AR 618017
EN 619021

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาการ

3

ML 620022

ภาษามลายูเพื่อพัฒนาวิชาการ

3

รหัสวิชา
PL 621024

PL 623024

(4) หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
3
บริ หารจังหวัดชายแดน
การเมืองระหว่างประเทศ
3
3

PL 627024

ระบบพรรคการเมืองและการ
เลือกตั้งในประเทศไทย
ระบบการเมืองและการ
ปกครองในโลกมุสลิม
ปัญหาชนกลุ่มน้อยเปรี ยบเทียบ

PL 628024

การบริ หารนโยบายสาธารณะ

3

PL 616024

การเมืองเปรี ยบเทียบ

3

PL 625024

PL 626024

รหัสวิชา
RS 619024

3
3

หมวดวิชาการศึกษาเอกเทศ 6 หน่วยกิต
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
การศึกษาเอกเทศ 1
3
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2.1.3 รายวิชาอัลกุรอาน
หลักสูตรรายวิชาอัลกุรอานเป็ นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้บงั คับให้ทุกสาขาวิชาเรี ยน
ในทุกๆ เทอม (ศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน, 2556 : 13) รวมทั้งหมด 8 รายวิชาดังนี้
ตารางที่ 10 รายวิชาอัลกุรอานสาหรับคณะอิสลามศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ
หลักสูตรสาหรับคณะอิสลาม หลักสูตรกฎเกณฑ์และหลักการอ่าน(ตัจญ์
ภาค
ศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ วีด)
การศึกษาที่
1
อัตตีลาวาฮฺ 1 (ฝึ กอ่าน)
ภาพรวมของกฎเกณฑ์แ ละหลัก การอ่า น
(ตัจญวีด)
2
อัตตีลาวาฮฺ 2 (ฝึ กอ่าน)
ภาพรวมของกฎเกณฑ์แ ละหลัก การอ่า น
(ตัจญวีด)
3
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลอินซีกอกถึงซู ศึ ก ษาความส าคัญ ความประเสริ ฐและ
เราะฮฺ อันนาส
มารยาทของการอ่ า นอัล กุ รอาน กฎการ
อ่ า นอิ ซ ติ อ าซะฮฺ และบัซ มะละฮฺ ศึ ก ษา
ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับวิชาตัจญวีด ศึกษา
เรื่ อง หุ ก มของนู น และมี ม ซากี น ะฮฺ การ
หน่วงเสียง (ฆุนนะฮฺ ) และหุกมของลาม
4
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลมุดซั ซิรถึงซู ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะฮฺ อัลมุฏอฟฟี ฟี น
เรื่ องหุกมของมัดและแขนงของมัด อลิฟที่
คงที่ เ วลาอ่ า นหยุด และจะถูก ตัด ออกใน
เวลาการอ่านต่อเนื่อง
5
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลกอลัม ถึงซู
ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะห์ อัลมุซมั มิล
แหล่ ง ออกเสี ยงและคุ ณลัก ษณะของ
พยัญชนะ
6
ท่องจาซูเราะฮฺ อัศศอฟถึงซู
ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะห์อลั มุลก์
เรื่ องหุ ก มของการอ่า นเสี ยงหนาหรื อ สู ง
(อัตตัฟคีม) และการอ่านเสี ยงบางหรื อต่ า
(อัตตัรกีก)
7
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลวากีอะฮ์ถึงซู ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะฮฺ อัลมุมตาฮินะห์
เรื่ องหุกมของอัลอิดฆอมอื่นๆ
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ตารางที่ 11 รายวิชาอัลกุรอานสาหรับคณะอิสลามศึกษาและสาขาภาษาอาหรับ
หลักสูตรท่องจาอัลกุรอานหมวด หลักสูตรกฎเกณฑ์และหลักการอ่าน(ตัจญ์
ภาค
วิชาทัว่ ไป และสาหรับสาขาวิชา วีด)
การศึกษาที่
อื่นๆ
1
อัตตีลาวาฮฺ 1 (ฝึ กอ่าน)
ภาพรวมของกฎเกณฑ์แ ละหลัก การอ่า น
(ตัจญวีด)
2
อัตตีลาวาฮฺ 2 (ฝึ กอ่าน)
ภาพรวมของกฎเกณฑ์แ ละหลัก การอ่า น
(ตัจญวีด)
3
ท่องจาซูเราะฮฺ อัซมั ซฺ ถึงซูเราะฮฺ ศึ ก ษาความส าคัญ ความประเสริ ฐและ
อันนาส
มารยาทของการอ่ า นอัล กุ รอาน กฎการ
อ่ า นอิ ซ ติ อ าซะฮฺ และบัซ มะละฮฺ ศึ ก ษา
ความรู้พ้ืน ฐานเกี่ยวกับวิชาตัจ ญวีด ศึกษา
เรื่ อง หุ ก มของนู น และมี ม ซากี น ะฮฺ การ
หน่วงเสียง (ฆุนนะห์) และหุกมของลาม
4
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลมุฏอฟฟี ถึงซู ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะฮฺ อัลบาลัด
เรื่ องหุกมของมัดและแขนงของมัด อลิฟที่
คงที่ เ วลาอ่ า นหยุด และจะถูก ตัด ออกใน
เวลาการอ่านต่อเนื่อง
5
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลมุรซะลาต ถึง ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
ถึงซูเราะฮฺ อัลอัลอินฟี ตอร
แหล่ ง ออกเสี ยงและคุ ณลัก ษณะของ
พยัญชนะ
6
ท่องจาซูเราะฮฺ อัลมุซมั มิลถึงซู ศึกษากฎเกณฑ์และหลักการอ่าน (ตัจญวีด)
เราะฮฺ อัลอินซาน
เรื่ องหุ ก มของการอ่า นเสี ยงหนาหรื อ สู ง
(อัตตัฟคีม) และการอ่านเสี ยงบางหรื อต่ า
(อัตตัรกีก)
2.1.4 รายวิชาสันติศึกษา
วิชาสันติศึกษาเป็ นวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยนักศึกษาทุกสาขาวิชาจาเป็ นจะต้องเรี ยนมี
ทั้งหมด 3 หน่วยกิต โดยจะศึกษาถึงความหมาย แนวคิดเหลักเกี่ยวกับสันติภาพ และสันติภาพ ปัญหา
ความขัดแย้งและความรุ นแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความ
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ขัด แย้งโดยสันติ วิธี เพื่อปรับแนวคิ ดของนักศึกษาให้มีแนวคิด ที่เหมือนๆ กันในรู ปแบบของอัล
อิสลาม (สถาบันอัสสลาม, 2556 : 35)
2.1.5 รายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
รายวิชาการจัด การสถานการณ์ ค วามไม่สงบในพื้น ที่ จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้3(3-0-6)
(Unrest Management in Southern Thailand) (คณะศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 2555 : 84)
ศึกษา แนวคิด หลักการสาคัญ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ในด้าน
ต่างๆ แนวทางการจัดการในมิติวฒั นธรรมชุมชน การน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา และการใช้หลักการสันติ วิธี รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุ ลักษณะและแนวทางการคลี่คลาย
ความขัดแย้งในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ
2.2 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีด้านการผลิตบัณฑิตเพือ่ สร้ างสันติภาพในสังคม
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรื อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรี ยนการ
สอนในยุคปัจจุบนั ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญดังนั้นพันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการหลักสูตรและการเรี ยนการสอน เริ่ มตั้งแต่การกาหนดปัจจัย
นาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริ มาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัยหลักการร่ วมมือรวมพลังของทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ(2)คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาอาจารย์ (3) สื่ อการศึกษาและเทคนิ คการสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรี ยนรู้อื่น (5)
อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้และการบริ การการศึกษา(7)การวัดผลการศึกษา
และสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา(8) องค์ ป ระกอบอื่ น ตามที่ แ ต่ ล ะสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 กาหนด
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความ
เป็ นเลิศทางวิชาการ เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทางวิชาชีพที่มากขึ้น มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ตรง
ตามความต้องการของสัมคมนั้น มีปัจจัยอยูห่ ลายประการได้แก่ วิธีการสอน หลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของอาจารย์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน และองค์ประกอบอื่นๆ(ลาพอง บุญช่วย 2530 :1) ได้กล่าวถึง
องค์ป ระกอบของการเรี ยนการสอนได้ 7 ประการ ได้แก่ ครู ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน หลัก สู ต ร วิ ธีสอน
วัตถุประสงค์ของการสอน สื่อการสอนและการประเมินผล และนอกจากนี้ (วิชยั วงศ์ใหญ่ 2537 :
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76-80) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรี ยนการสอนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยนและการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนอย่างไรก็ตามเงื่อนไข และแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ บัณฑิตจะมีคุณภาพไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนพัฒนาหลักสูตร การ
พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ มีการแข่ งขันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย งบประมาณลงทุนด้าน
แหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการบริ หารจัดการที่ดี มี
วิสยั ทัศน์จากการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวข้างต้น
นั้นประกอบกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัยและวิทยาเขตอื่นๆ ในปัญหาด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านสื่อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น งบประมาณ
อุปกรณ์ อาคารสถานที่ เครื่ องใช้ในการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
2.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ก าหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาและปณิ ธานดังรายละเอียดดังนี้ (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,2550 : 43)
2.2.1.1 วิสยั ทัศน์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิต บัณฑิตที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรม
จริ ยธรรม เป็ นคลังทางปัญญาที่มีความเป็ นเลิศในทุกภารกิจตามหลักการอิสลาม และเป็ นศูนย์กลาง
การศึกษาที่มีมาตรฐานสากล สู่การสร้างสันติภาพที่ยงั่ ยืน
2.2.1.2 พันธกิจ
(ก) ผลิตบัณฑิตที่เปี่ ยมคุณธรรม มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มีภาวะความเป็ นผูน้ าใฝ่
สันติ
(ข) ส่งเสริ มการวิจยั การค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภ าค และประชาคมโลกตลอดจนสร้างเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
(ค)ให้บริ ก ารแก่ สังคมด้ว นรู ปแบบที่ หลากหลาย เพื่อสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู้
สามารถชี้นาสังคม และให้คาปรึ กษาได้ตามความต้องการของท้องถิ่นและนานาชาติ ซึ่งจะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
(ง)ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามและสอดคล้องกับหลักการ
อิสลาม
(จ) จัดระบบบริ หารจัดการให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็ นแบบอย่างที่
ดีตามทัศนะอิสลาม
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(ฉ)สร้างและยกระดับความร่ วมมือกับสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความร่ วมมือในเครื อข่ายทางวิชาการให้เป็ นที่ยอ่ มรับในระดับนานาชาติ
2.2.1.3 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความมุ่งมัน่ ในการจัด
การศึก ษา ทาการวิจ ัย ให้บริ ก ารทางด้านอิสลาม และทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับ
หลักการอิสลาม โดยทาการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ศรัทธา และปฏิบตั ิ ตามหลักการของอัลกุ
รอานและสุนนะฮฺ มีวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
คุณ ภาพชี วิต ทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยผ่านระบบการศึก ษาที่ ด ารงไว้ซ่ึ งความสมดุ ล
ครอบคลุม ต่อเนื่องและบูรณาการ
2.2.1.4 ปณิ ธาน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มุ่งพัฒนานัก ศึก ษาให้เป็ นบุ ค คลที่ มีค วามรอบรู้ ศรั ทธาและ
ปฏิบตั ิตามหลักการของอัลกุรอานและจริ ยวัตรของท่านศาสนฑูตมุฮมั หมัด  มุ่งสู่การสร้างสรรค์
สังคมสันติที่เรื องปัญญาและเปี่ ยมด้วยคุณธรรม
2.2.1.5 กลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่ อให้ ก า รด า เ นิ น ง า นบ ร ร ลุ ต า ม วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แ ละป รั ช ญ า ข อง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจึงได้กาหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาไว้ใน ด้าน 5 ดังนี้ (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
,2550 : 44)
(ก) อุดมศึกษาวิถีแห่งคุณธรรม จริ ยธรรม กลยุทธ์การดาเนินงาน
(1) การบูรณาการศาสนาสู่หลักสูตร
(2) การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(3) การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของนักศึกษา
(4) การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
(ข) นาวิชาการและการผลิตบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล กลยุทธ์การดาเนินงาน
(1) การพัฒนาการอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(2) การพัฒนาหลักสูตร
(3) การวิจยั
(4) การสร้างความร่ วมมือภายในและต่างประเทศ
(ค) พัฒ นาศัก ยภาพทางการบริ หารสู่มาตรฐานสากลด้ว ยวิถีอิสลาม กลยุทธ์ก าร
ดาเนินงาน
(1) การพัฒนาระบบการบริ หาร
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(2) การพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพทางการศึกษา
(3) การพัฒนาผังแม่บทและโครงสร้างพื้นฐาน
(4) การพัฒนาศักยภาพหน่วยงาน
(5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
(6) การพัฒนาศักยภาพทางการเงินการคลัง
(7) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมสู่การขยายวิทยาเขต
(ง) บูรณาการสันติสมั พันธ์สู่สงั คมสันติภาพ กลยุทธ์การดาเนินงาน
(1) การให้วิชาการแก่ชุมชนในวิธีการและรู ปแบบที่หลากหลาย
(2) การส่งเสริ มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3) การสร้างเครื อข่ายทางวัฒนธรรมและวิชาการระดับชุมชน
(4) สานเสวนาอารยธรรม
(จ) สร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริ ยะกลยุทธ์การดาเนินงาน
(1) การพัฒนาระบบ e-Technology
(2) สร้างความพร้อมด้าน e-Academic
(3) การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ e-MIS
(4) การพัฒนา e-Personal
2.2.2 หลักสู ตร
หลักสูตรนั้นเสมือนแผนของการเรี ยนการสอนที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการศึกษา
วิธีการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายซึ่งหมายถึงการพิจารณาคัดเลือก จัดรวบรวมและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาวิชา
และประสบการณ์ ตลอดจนการประเมิน ผล เพื่อให้ผเู้ รี ยนเป็ นบุ ค คลที่มีสติปัญญาและคุ ณ ธรรม
สามารถสร้างเสริ มองค์ค วามรู้ คิดวิเคราะห์ได้และนาความรู้มาแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในส่ ว น
วิชาการ วิชาชีพ และการดารงชีวิต (ประทีป เมธาคุณวุฒิ, 2545 : 1-2) หรื ออีกนัยหนึ่ งคือแผนงาน
หรื อโครงการที่ จ ัด ประสบการณ์ ท้ งั หมดให้แก่ ผเู้ รี ย น ภายใต้ก ารด าเนิ น การของโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษา (ไชยรัตน์ ปราณี , 2545 : 64) และหลักสูตรเป็ นหลักและหัวใจของการจัดการเรี ยนการ
สอน เพื่อนาไปสู่เป้ าหมายของการศึกษา ความเข้าใจเรื่ องของหลักสูตรและการเรี ยนการสอน จะทา
ให้การจัดการศึกษาดาเนินไปด้วยดีท้งั แก่ตวั ผูเ้ รี ยนเองและช่วยให้ครู ได้มีทิศทางและสิ่ งกาหนดใน
การสอน
จากปรั ชญาการศึก ษาสู่ เป้ าหมายและจุ ด มุ่งหมายทางการศึก ษามาก าหนดเป็ น
หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการศึกษาอิสลามจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหลักสูตรตามปรัชญา
อื่น ๆหลัก สู ตรการศึก ษาอิสลามนับเป็ นปั จ จัย ที่สาคัญ ยิ่งรองลงจากครู ซึ่ งถือว่าเป็ นปั จ จัย สาคัญ
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อันดับแรกและสูงสุ ดในระบบการศึก ษาอิสลาม หลักสูต รจะเป็ นเครื่ องมือในการกาหนดเนื้ อหา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแก่ผเู้ รี ยน ในระบบการศึกษาอิสลาม การศึกษาขัดเกลาอัคลาก (จริ ยธรรม)
เป็ นศูนย์กลางของหลักสูตรการศึกษาอิสลาม เป้ าหมายหลักการศึกษาอิสลามในคากล่าวหนึ่ งที่ว่า
“อัลฟะฎีละฮฺ ” (ความประเสริ ฐ ความดีงาม) นักปรัชญามีมติว่าการศึกษาอัคลากเป็ นจิตวิญญาณของ
การศึกษาอิสลาม เพราะเป้ าหมายแรกของการศึกษาที่สูงส่งคือการเจียระไนอัคลาก (จริ ยธรรม) และ
ขัดเกลาจิตวิญญาณ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว “อัคลาก” และ“ฟะฎีละฮฺ ” มนุษย์จาเป็ นต้องอาศัย
เพื่อเป็ นหนทางไปสู่ การขัด เกลาอัคลาก และบรรลุ ถึงความประเสริ ฐ ของความรู้ ด้วยหลักการที่
เกี่ยวข้องกับอัคลากนั้นจาเป็ นต้องเน้นทั้งความรู้ที่เป็ นทฤษฎี (ทั้งความรู้ที่เป็ นฟัรฎอีู นหรื อความรู้ที่
เป็ นฟัรฎกิู ฟายะฮฺ) และความรู้ภาคปฏิบตั ิที่เน้นการปฏิบตั ิในชีวิตจริ งที่แปลงวิถีชีวิตที่จะยกระดับ
ความสูงส่งของอัคลาคสาหรับปักเจกบุคคลต่อไป(ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:155)
หลักสูตรการศึกษาในอิสลาม ( Ghozali Darussalam, 2001:49)ต้องมีความสมดุล
ระหว่างวิชาศาสนาและวิชาทางด้านโลกและจะต้องมีศนู ย์กลางหรื อความเชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาที่
เหมาะสมกับช่วงของการพัฒนาระดับชั้นของการศึกษา และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เจาะจงลง
ระดับการศึกษาขั้น สู งที่ มสั ยิด หรื อที่ มหาวิทยาลัย หลัก สูต รการศึก ษาในอิสลามต้องครอบคลุม
ศาสตร์ หรื อวิชาต่างๆทางภาษา ศาสนาและศาสตร์ เกี่ ยวกับโลกนี้ (ธรรมชาติ) หลักสูต รการศึกษา
อิสลาม(ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:156) มีหน้าที่ในการผลิตนักเรี ยนหรื อบัณ ฑิตมุสลิมที่รู้จกั
ศาสนาและพระเจ้าผูท้ รงสร้างจักรวาล บัณฑิต ที่รู้จกั การดาเนิ นชีวิตพร้ อมที่จะลิ้มรสความโปรด
ปรานของชี วิ ต ที่ สูงส่ งในสังคม พร้ อมที่ จ ะให้และสร้ างสัง คม ตลอดจนพัฒนาชี วิต ให้มีค วาม
เจริ ญก้าวหน้าโดยผ่านการงานที่มีความเฉพาะเจาะจงที่เป็ นการอนุญาตให้สามารถกระทาได้
ดังนั้นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรอิสลามศึกษาคือ (abdul Rahman al-nahlawi,
1979:187-189) 1) หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุ ษ ย์ในการขัดเกลาพฤติ ก รรมไม่ให้
เขวจากหนทางที่เที่ยงตรง 2) หลักสูตรที่มีเป้ าหมายหลักคือความบริ สุทธิ์ใจ ความยาเกรงปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ของพระองค์และกระทาศาสนกิจเพื่อพระองค์ 3) หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับระดับ
ของกลุ่มเป้ าหมายและความแตกต่างระหว่างบุคคล 4) หลักสูตรที่ให้ความสาคัญทั้งเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความเป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวัน 5) หลักสูตรที่เป็ น
ระบบที่ประกอบด้วยการบูรณาการของทุกส่วนที่มีผลกระทบและได้รับผลกระทบจากส่ วนอื่นๆ 6)
หลักสูตรที่ถกู ประทานลงมาที่มีหลักฐานและเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นหลักสูตรที่มีลกั ษณะที่สมบูรณ์และ
บูรณาการ 7) หลักสูตรแห่งเตาหีด (การศรัทธาต่อพระองค์อลั ลอฮฺ  ผูท้ รงเอกะ) หลักสูตรเตาหี ด
ถือเป็ นหลักการของระบบอิสลามและหลักสูตรการศึกษาและเป็ นข้อเท็จจริ งพื้นฐานในการศรัทธา
ในอิสลาม 8) หลักสูตร “นานาชาติหรื อไร้พรมแดน” มีความสมบูรณ์และครอบคลุมซึ่งไม่จากัดอยู่
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เฉพาะ “ความเป็ นพลเมืองที่แคบ” 9) เป็ นหลักสูตรที่ “มัน่ คง” บนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวภายใน
กรอบและกฎที่ได้กาหนดไว้ทุกการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจะครอบคลุมและคงไว้ซ่ึงข้อเท็จจริ ง
ค่านิ ยมและบรรทัด ฐานที่ ได้ก าหนดไว้ในกฎของชีวิต ที่พระองค์อลั ลอฮฺ  ทรงก าหนดไว้ 10)
หลักสูตรที่มี “ความครอบคลุม” เพราะเป็ นหลักสูตรที่ถกู ประทานลงมาจากพระเจ้าที่จดั การเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริ งทั้งหมดที่ครอบคลุมทั้งการวะหฺ ย ู การเป็ นบ่าว จักรวาลและมนุษย์อย่างเป็ นธรรมชาติและ
มีเหตุผล 11) เป็ นหลักสูตรที่มี “ความสมดุล” อาทิในขอบข่ายการประทาน (วะหฺ ย)ู และการได้มา
จากจักวาลและชีวิต 12) หลักสูตร “เชิงบวก” ที่ได้มาจากความสัมพันธ์เชิงบวกของพระองค์อลั ลอฮฺ
 ที่มีต่อสิ่ งถูกสร้างต่างๆร่ วมถึงมนุษย์ดว้ ย 13) เป็ นหลักสูตรที่มี “ความเป็ นจริ ง” ใช้กบั โลกแห่ ง
ความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ตามเพื่อให้หลักสูตรการศึกษาอิสลามเป็ นอิสระปราศจากการแทรกแซง
ของลัก ธิ นิ ยมการแยกอาณาจัก รออกจากศาสนาจัก ร ( Secularism) และแนวความคิ ด การแยก
การศึกษาออกเป็ นสองส่วนเอกเทศจากกันระหว่างรายวิชาทางด้านศาสนาและรายวิชาทางด้านทาง
โลก (Dualism) มีมโนทัศน์ อิสลามจะต้องถูกบรรจุ ไว้ในหลัก สูตรการศึกษาอิสลามคื อ ( Rusnani
Hashim, 2001 อ้างถึงในซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:158-159) (1) ทัศนะอิสลามต่ อพระผูส
้ ร้าง
(2) การสร้ างมนุ ษย์และเป้ าหมายของการสร้ างเพื่อภัค ดี และการเป็ นตัว แทน (เคาะลีฟะฮฺ ) ของ
พระองค์เพื่อส่งเสริ มความดีและห้ามความชัว่ และเผยแผ่สาสน์แห่งอิสลาม(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั พระผูเ้ ป็ นเจ้า (4) ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ดว้ ยกัน เพื่อสร้างความยุติธรรม
ความเอกภาพของจิ ต ใจ คุ ณ ค่ าและศัก ดิ์ ศรี สร้ างอัค ลาก (จริ ยธรรมที่ สูงส่ ง ) เป็ นต้น (5) สร้ า ง
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างมนุ ษ ย์กบั สิ่ งแวดล้อมในฐานะที่ เป็ นเคาะลีฟะฮฺ (ตัวแทน) (6) การพัฒนา
ตนเอง (7) เป้ าหมายการมีชีวิตของมนุษย์และ (8) การพัฒนาจริ ยธรรมอิสลามเพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อม
ที่มีวิญญาณ
ในรายงานการประชุมระดับโลกว่าด้วยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิสยั ทัศน์และการปฏิบตั ิที่ประชุมได้อภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอุดมศึกษาที่ประชุม
ได้พิจารณาถึงปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพของอุดมศึกษาที่สาคัญหลายปั จจัยและหนึ่ งในปั จจัยสาคัญนั้น
คือ ปัจจัยด้านหลักสูตรที่จาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งอย่างเสมอโดยเน้นที่ความต้องการของผูเ้ รี ยนและ
ความสาคัญในเรื่ องการศึ ก ษาสหวิ ทยาการ ( Multidisciplinary) และการศึก ษาข้ามสาขาวิ ช า
(Transdisciplinary) เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและทางสังคมซึ่ งมี
ความซับซ้อนขึ้นได้อย่างชัดเจน องค์ประกอบของหลักสูตรจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างการเรี ยน
การสอนในรายวิชาศึก ษาทั่วไปและการเรี ย นการสอนในวิชาชี พ สาหรั บการเรี ย นการสอนใน
การศึกษาทั่วไปควรมีเป้ าหมายที่ชดั เจนในการเสริ มสร้ างทัก ษะในการเรี ย นรู้มากกว่าการสั่งสม
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ความรู้ โดยมุ่งสร้างให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซบั ซ้อนการมีความคิดที่เป็ น
อิสระและเป็ นของตัวเองเป็ นต้น(กองวิเทศสัมพันธ์, 2542:106-110)
ในการแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบตั ิจริ งนั้นครู จะต้องให้ประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมแก่ผเู้ รี ยน โดยการพัฒนาจิตวิญญาณและคุณธรรมจริ ยธรรม วิธีการสอนใหม่ๆควรปรับมา
ใช้ในการเรี ยนการสอนอีก ด้ว ยอีก ทั้งครู ต ้องเป็ นบุคคลที่ สร้างสรรค์และทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง
ความสมดุลในรู ปแบบหรื อวิธีการสอนควรมีการผสมผสานระหว่างผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และเนื้ อ
วิชาเป็ นศูนย์กลางและการประเมินการศึกษาจะต้องขนานกันอย่างใกล้ชิดกับจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาของหลัก สูตร และครอบคลุมจุด ประสงค์ทางด้านจิ ตวิญญาณและคุณธรรมจริ ยธรรม หาก
ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะต้องมีการทบทวนประสบการณ์การสอนที่นาเสนอวิธีการสอน และประเภท
หรื อวิธีการสอน และประเภทหรื อวิธีการประเมินที่ปฏิบตั ิใช้ในสถานศึกษานั้นๆ(ซอลีฮะห์ หะยีสะ
มะแอ, 2551:159)
ดังนั้นหลักสูตรเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการอุดมศึกษามีความหมายที่แตกต่าง
จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรเปรี ยบเสมือนตัวแทนของโปรแกรมการศึกษาที่เป็ นตัว
บ่งชี้ ให้เห็ น ถึงสภาพของการจัด การเรี ย นการสอนของแต่ ละสถาบัน ที่ มีค วามแตกต่ างกัน และ
หลากหลายและที่สาคัญของหลักสูตรคือการบูรณาการความรู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการและแนวคิด
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือเป็ นหลักสูตรที่สามารุ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนในฐานะบ่าว
ของพระองค์เป็ นหลักสูตรที่สามารถช่วยเป็ นสื่อในการค้นหาวิธีการที่จะนาไปสู่การนาเสนออิสลาม
ที่สมบูร ณ์ในทุ กๆมิติด ้วยวิทยะปั ญญาที่หลากหลายแขนงสาขาไม่ว่าจะเป็ นศาสตร์ ทางโลกและ
ศาสตร์ทางศาสนา เป็ นความรู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่ นแฟ้ มกันกับศาสตร์ ของการบริ หารจัดการ
การเมืองการปกครอง ฯลฯ เป็ นต้น ที่มีเป้ าหมายอันเดียวกันคือการเผยแพร่ ความเมตตาธรรมให้
ชาวโลกนั้นเอง
สรุ ปแล้วหลักสูตรนั้นเสมือนแผนการเรี ยนการสอนที่ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา วิธีการเพื่อบรรจุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา หรื ออีกนัยหนึ่ งหลักสูตรคือแผ่นงาน
หรื อโครงการที่จดั ประสบการณ์ท้งั หมดให้แก่ผเู้ รี ยนที่เป็ นหัวใจหลักของการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรที่ดีและสมบูรณ์แบบนั้นคือหลักสูตรอิสลามที่ถูกประทานลงมาจากพระองค์อลั ลอฮฺ ที่ต้ งั
อยูบ่ นหลักศรัทธา ด้วยการบูรณาการผสมผสานศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆอย่างสมดุลและได้สัดส่ วน
โดยจะไม่จดั การเรี ยนการสอนแยกออกจากกันระหว่างวิชาการด้านศาสนาและวิชาสามัญ ส่ งเสริ ม
และพัฒ นาผูเ้ รี ยนเกิ ดการพัฒนาทั้งทางด้านร่ างกาย สติ ปัญญา อารมณ์และจิ ตวิญญาณตลอดจน
ความรู้และค่านิ ยมที่ดีงามและทักษะต่างๆในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมและสมดุล เป็ นหลักสูตรที่
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ต้องการผลิตปัจเจกบุคคลที่สามารถดารงอยู่บนโลกนี้ อย่างมีความสุ ขและสามารถมีชีวิตอยู่ในโลก
หน้าด้วยความปลอดภัยและได้รับความโปรดปรานจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
2.2.2 อาจารย์
ในรายงานการประชุมระดับโลกว่าด้วยการอุดมศึกษา อุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิสยั ทัศน์และการปฏิบตั ิที่ประชุมได้อภิปรายในส่วยที่ เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอุดมศึกษาที่ประชุม
ได้พิจารณาถึงปั จ จัยเกี่ยวกับคุ ณภาพของอุด มศึก ษาที่ สาคัญหลายปั จจัยหนึ่ งในปั จจัยที่สาคัญคื อ
ปัจจัยด้านคณาจารย์ที่ควรคานึงถึงทั้งความสามารถด้านวิชาการในสาขาวิชานั้นๆจานวนคณาจารย์
ระบบการสรรหาคณาจารย์ ซึ่งควรมีระบบที่จะคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาการอย่าง
แท้จริ ง ซึ่งควรมีค่าตอบแทนที่สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั อาชีพอื่นๆและปั จจัยในการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่คณาจารย์และที่สาคัญคือควรจะมีระบบการพัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นการ
พัฒนาในเรื่ องวิธี ก ารสอน ซึ่ งควรเป็ นลัก ษณะการสอนที่ ผเู้ รี ยนมี ส่ว นร่ วมและยึด ผูเ้ รี ย นเป็ น
ศูน ย์กลาง การใช้เทคโนโลยีในการสอนโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น การสอนใน
ลักษณะสหวิทยาการหรื อข้ามสาขาวิชาเพื่อให้ทนั กันสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของ
ปัญหาต่างๆในทางวิชาที่เกิดขึ้นในสังคม(กองวิเทศสัมพันธ์, 2542:106-110)
อาจารย์หรื อครู นับ เป็ นบุ ค คลที่ มี บทบาทสาคัญ ยิ่ง ในทุ ก ระบบการศึ ก ษาและ
การศึกษาอิสลามถือได้ว่าครู น้ นั เป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่งในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาปั จเจก
บุคคลของผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่สมบูร ณ์ในทุ กด้านของชีวิตทั้งทางด้านปั ญญาพิสัย จิตพิสัยและ
ทักษะพิสยั ตามเจตนารมณ์ของเป้ าหมายของการศึกษาอิสลาม ครู ในทัศนะอิสลามจึงมีบทบาทและ
เป็ นแบบอย่างที่ สาคัญ ยิ่ง ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึ กฝน อบรม ขัดเกลาบุค ลิก ภาพของผูเ้ รี ย น
ดังนั้นภารกิจการงานด้านการเรี ยนการสอนจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายนั้นขึ้นอยู่กบั ครู
เป็ นสาคัญ ซึ่งบรรดานักปราชญ์ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของครู ที่พึงประสงค์ไว้มากมายซึ่งสามารถ
สรุ ปคุณลักษณะสาคัญโดยจัดเป็ นด้านๆดังนี้ (ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551:193-195)
(ก) ด้านคุณลักษณะส่วนตัว
(1) การผูกผันใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ 
- มีอิสลามเป็ นเป้ าหมายชีวิต
- อิคลาส (บริ สุทธิ์ใจ) และตั้งใจมัน่ ในการปฏิบตั ิงานสอนเพื่อแสวงหา
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  และหวังในการตอบแทนทั้งหลายมอบไว้แด่อลั ลอฮฺ 
- มี ค วามศรั ท ธามั่น และเกรงกลัว ต่ อ อัล ลอฮฺ  โดยปฏิ บัติ ต นให้
สอดคล้องกับกฎหมายอิสลามหรื อคาสัง่ และคาบัญชาต่างๆของพระองค์
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- มีอามานะฮฺหรื อความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ จริ งจังและจริ งใจอย่างสูงใน
การปฏิบตั ิงานสอนซึ่งเป็ นความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ ) ที่จะต้องถูกสอบถามจากพระเจ้าในวันสิ้ น
โลก (กียามัต)
(2) บุคลิกลักษณะอันไม่มีที่ติ
- เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนและบุคคลทัว่ ไปในทุกๆด้าน
- มีบุค ลิก ภาพอิสลามที่ดี งามทั้งทางด้านการแต่ งกาย การพูด ลักษณะ
นิสยั และการสมาคม
- ปฏิบตั ิต่อนักเรี ยนด้วยความรักความเมตตาและอ่อนโยน
- มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
- ใจกว้าง โอบอ้อมอารี ต่อนักเรี ยนและบุคคลทัว่ ไป
- ยุติธรรม เสมอภาค กล้าหาญ มัน่ ใจตนเอง
- มีความหนักแน่น อดกลั้นและอดทน
- มีไหวพริ บ ปฎิภาดี มีวินยั และตรงต่อเวลาซื่อสัตว์และรักษาความจริ ง
(ข) คุณลักษณะทางด้านวิชาการ
(1) มีความรู้ความความเข้าใจอิสลามอย่างถ่องแท้และถูกต้อง
(2) มี ค วามสามารถในการอ่ า นอัก ลกุ ร อานและท่ อ งจ าอัล กุ ร อานตาม
หลักการอ่าน(ตัจวีด) ได้ดีและถูกต้อง
(3) มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอาหรับ
(4) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการศึกษาและความรู้ทวั่ ไป
(5) ทันต่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ปัจจุบนั และสิ่งแวดล้อมทางสังคม
(6) มีความกระตือรื อร้นในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอ
(ค) คุณลักษณะทางด้านวิชาชีพ
(1) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
(2) มีจิตวิญญาณแห่งความเป็ นครู ยึดมัน่ ในคุณธรรมและจรรยาบรรณครู ใน
การสอน
(3) มีทกั ษะและความสามารถในการถ่ายโอนวิชาความรู้ประสบการณ์ให้
ผูเ้ รี ยนด้วยความเชื่อมัน่ และศรัทธา
(4) มีความจริ งจังและเสียสละอุทิศเวลาในการวางแผนและเตรี ยมการสอน
และการชี้นาจิตวิญญาณของผูเ้ รี ยนสู่แนวทางแห่งอิสลาม
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(5) มีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์รู้ จ ัก ประยุก ต์ใ ช้ทัก ษะการสอน เทคนิ ค
วิธีการสอนและสื่อการสอนที่ทนั สมัยและสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มของผูเ้ รี ยนและวิชาที่สอน
(6) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรี ยนการสอนและพัฒนาการ
โดยให้ค วามสาคัญ เรื่ องความแตกต่ างระหว่างบุ ค คลของผูเ้ รี ย น เช่ น ระดับความสามารถทาง
สติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อจะช่วยผูเ้ รี ยนได้ตรงประเด็น
(7) สามารถให้คาปรึ กษาและชี้นาแนวทางที่ดีแก่ผเู้ รี ยน และรู้จกั ใช้เทคนิ ค
หรื อวิทยปัญญาในการจูงใจให้นกั เรี ยนสู่การทาความดีและห่างไกลจากแนวทางแห่งความชัว่ ร้ายทั้ง
ปวง
(8) รู้จกั บูรณาการเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ปัจจุบนั มาใช้ประกอบในวิชาที่
สอน
(9) มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิจยั เกี่ยวกับวิชาชีพครู
(ง) คุณลักษณะทางด้านสังคม
(1) ประพฤติปฏิบตั ิต นเป็ นแบบอย่างที่ดี ในทุกๆด้านแก่ชุมชนและบุคคล
ทัว่ ไป
(2) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี เมตตาและอ่อนโยนในการเสริ มสร้างความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน
(3) มีความจริ งใจในการมีส่วนร่ วมที่จะส่งเสริ มพัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้มี
ความเจริ ญก้าวหน้าและสันติสุข
ดังนั้น ครู หรื ออาจารย์ที่ดี น้ นั ต้องเปี่ ยมด้ว ยความรู้ ควบคู่คุ ณธรรมจริ ย ธรรมที่ มี
ความสามารถในการพัฒนาผูเ้ รี ยนและให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถเป็ นแบบอย่างแก่ผเู้ รี ยนได้มีความ
อุตสาหะขยันและอดทนต่อความทุกข์ยากลาบาก และต้องเอาแบบอย่างของท่านนบี  ในฐานะ
ปรมาจารย์ของครู ท้งั โลกนี้อีกด้วยดังฮาดิษของท่านนบี  ที่กล่าวว่า
(272 :
)
ความว่า :“และแท้จริ งนั้นฉัน(นบีฯ)  ถูกส่งมาในฐานะครู ”
(สุนนั อิบนู มาญะฮฺ : 274)
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับครู ทุกคนเพราะท่ านนบี  นั้นคือ
ครู แม่พิมพ์ของโลกที่ควรเป็ นแบบอย่าง ผูค้ นที่มีความประสงค์จะเป็ นครู ตอ้ งยึดหลักและปฏิบตั ิตาม
บุ ค ลิก และคุ ณ ลัก ษณะของท่ า น และเพื่อให้ได้ค รู ที่มีคุ ณ ภาพมัน ก็ต ้องย้อนไปที่ หลัก สู ต รของ
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ครู ผสู้ อนทาการสอนซึ่งมันมีความสัมพันธ์อย่างชนิดที่ว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คือครู ตอ้ งมี
ความสามารถในการบูรณาการการสหวิชาทั้งทางโลกนี้และโลกหน้าอีกด้วย
สรุ ปแล้วครู นบั เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญยิง่ ในทุกระบบการศึกษา และการศึกษา
อิสลามถือได้ว่าครู น้ นั เป็ นปัจจัยที่สาคัญยิง่ ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาปั จเจกบุคคลของ
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิตทั้งทางด้านปั ญญาพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย
ตามเจตนารมณ์ของเป้ าหมายการศึกษาอิสลาม ครู ในทัศนะอิสลามจึงมีบทบาทและเป็ นแบบอย่างที่
สาคัญยิง่ ตลอดจนมีอิทธิพลในการฝึ กฝน อบรม ขัดเกลาบุคลิกภาพของผูเ้ รี ยน ดังนั้นภารกิจการงาน
ด้านการเรี ยนการสอนจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั ครู เป็ นสาคัญ อาจารย์ที่มี
คุณภาพต้องมีความรอบรู้ สอนดีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ให้ทนั เวลาตามยุคและสมัย
2.2.3 นักศึกษา
ในรายงานการประชุมระดับโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิสยั ทัศน์และ
การปฏิบตั ิที่ประชุมได้อภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของอุดมศึกษาที่ประชุมได้พิจารณาถึง
ปั จจัยเกี่ยวกับคุ ณภาพของอุดมศึกษาที่สาคัญหลายปั จจัยและหนึ่ งปั จจัยที่สาคัญ นั้นคือปั จจัยด้าน
การศึ ก ษา ซึ่ งที่ ประชุ ม มีค วามเห็ น ว่ าจะต้องถื อว่ านัก ศึ ก ษาเป็ นผูท้ ี่ มี ส่ ว นร่ ว มหลัก ในการจัด
การศึกษา ซึ่งสมควรที่ จ ะมีส่ว นร่ วมในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ เช่ น การประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา การตัดสิ นใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการบริ หารของสถาบันแทนที่จะเป็ นผูร้ ับการศึกษา
เท่านั้น อุดมศึกษาจะต้องเน้นโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าสู่อุดมศึกษาโดยเน้นถึงความสามารถ
ด้านวิชาการอย่างแท้จริ ง โดยจะต้องไม่มีการกีดกั้นโอกาส อันเนื่ องมาจากสาเหตุดา้ นเชื้อชาติ เพศ
ภาษา ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความพิการและความผิดปกติทางร่ างกายที่
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา (กองวิเทศสัมพันธ์, 2542 : 106-110)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ร ะบุ ม าตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาว่ า มี 3 ด้า นคื อ (ส านั ก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.2549 : 25-26)
(ก) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
(ข) มาตรฐานด้านการบิหารจัดการการอุดมศึกษา
(ค) และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม แห่ งการ
เรี ยนรู้
ในด้านที่เกี่ยวข้องนักศึกษา คือมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ซึ่งระบุว่า “บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเป็ นผูม้ ีความรู้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง
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สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกายและจิตใจมี
ความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
จากมาตรฐานที่กาหนดข้างต้นได้ระบุตวั บ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3
ตัวบ่งชี้ ได้แก่
(ก) บัณ ฑิต มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของตน สามารถเรี ยนรู้สร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้างงานเพื่อพัฒนสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
(ข) บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรม
(ค) บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ งั ด้านร่ างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุ ขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
เพื่อน าไปสู่ บัณ ฑิ ต ที่ มีคุ ณ ภาพอิสลามได้ว างบรรทัด ฐานในการศึก ษาแสวงหา
ความรู้ซ่ึงเป็ นภารกิจพื้นฐานที่สาคัญและประเสริ ฐยิง่ ดังนั้นจาเป็ นต้องศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะจรรยาบรรณและมารยาท (อาดาบ) ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู้และศึกษาแสวงหาความรู้
ดังนี้ (ยูซูฟ กอฎอรอวีย,์ 1997 : 85-103)
(ก) ปรับปรุ งเจตนาความตั้งใจ (เนี ยต) ผูศ้ ึกษาหาความรู้ตอ้ งปรับปรุ งเจตนาความ
ตั้งใจด้วยความบริ สุทธิ์ในการแสวงหานั้นเพื่ออัลลอฮฺ 
(ข) ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผูเ้ รี ยนควรตระหนักว่าการศึกษาอิสลามนั้นเป็ นการศึกษา
ตลอดชีวิต
(ค) อดทน (ซอบัร) ต่ออุปสรรคทั้งหลายในการศึกษาหาความรู้
(ง) เคารพและให้เกียรติต่อครู ผสู้ อน
(จ) การถามด้วยคาถามที่ดี งาม ในการแสวงหาความรู้จะต้องมีการถาม การถาม
คาถามนั้นต้องใช้วิธีการถามด้วยคาถามที่ดีงามไม่หยิง่ ยโสอวดรู้
(ฉ) มีความจริ งใจในการแสวงหาความรู้ ท่านอิหม่ามซาฟี อีได้ให้คาสอน(นาศีฮตั )
เกี่ยวกับความจริ งใจในการแสวงหาความรู้ไว้ว่า “จงจาไว้เถิดคนที่ได้รับเกียรติน้ นั เป็ นเพราะความรู้
ไม่ใช่การให้ทรัพย์สมบัติที่ลน้ เหลือ เพราะความรู้และทรัพย์สมบัติไม่สามารถเดินไปพร้อมกันได้
(อบูเกาะมัร ซอลาฮุ ดดีน , 2002 อ้างถึงในซอลีฮะ หะยีสะมะแอ, 2551 : 202-203) ผูเ้ รี ยนจะต้อง
จริ งใจในการแสวงหาความรู้พร้อมกับราลึกถึงข้อบกพร่ องของตัวเองและไม่เขินอายในการแสวงหา
ความรู้ที่เป็ นประโยชน์จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถถึงแม้บุคคลนั้นจะมีฐานะทีต่ากว่าก็ตาม
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ท่านอิหม่ามซาฟี อีได้กล่าวถึงวิธีการที่จะได้รับความรู้โดยกล่าวว่า บุคคลหนึ่ งๆจะ
ไม่ได้ความรู้นอกจากใช้วิธีการหกประการดังนี้ (1) มีความเฉลียวฉลาด (2) มีความมุ่งมัน่ ที่เข้มแข็ง
(3) มีความขยันพากเพียร (4) มีความกระตือรื อร้น (5) มีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (6) มีความใกล้ชิด
กับครู อาจารย์เป็ นเวลานาน
(ช) มีอคั ลาก (มารยาท) ที่สูงส่งที่ส่งเสริ มด้วยหลักการอิสลามผูเ้ รี ยนต้องมีมารยาท
ที่ดีท้งั ภายในและภายนอกตลอดจนถึงความสะอาดในเรื่ องการแต่งกายและสถานที่แสวงหาความรู้
ด้วย
(ซ) มีเป้ าหมายเพื่อความใกล้ชิดยาเกรงต่ออัลลอฮฺ  ความรู้มีความสัมพันธ์กบั
ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ  ดังคากล่าวของอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด ได้กล่าวว่า “มันเป็ นการเพียงพอ
หากความรู้น้ นั ทาให้บุคคลเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ  ” และคากล่าวของชาวศาลัฟบางท่านกล่าวไว้ว่า
“ใครก็ตามที่มีความรู้มากที่สุดเกี่ยวกับอัลลอฮฺ  บุคคลนั้นเป็ นผูท้ ี่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ 
มากที่สุด” ด้วยเหตุน้ ีพระองค์อลั ลอฮฺ  ได้ตรัสว่า
ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ
28
ความว่า : “แท้จริ งบรรดาผูท้ ี่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่
เกรงกลัวอัลลอฮฺ  แท้จริ งอัลลอฮฺน้ นั เป็ นผูท้ รงอานาจผูท้ รงอภัยเสมอ”
(อัลฟาฏีร : อายะฮฺ 28)
(ญ) นอบน้อ มถ่อ มตนและอ่ อ นโยนกับทุ ก กิ จ การ การนอบน้อ มถ่ อ มตนเป็ น
คุณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนและผูแ้ สวงหาความรู้ เพราะความถ่อมตนจะน ามาซึ่ งความ
ประเสริ ฐของความรู้และหัวใจที่แข็งกระด้างย่อมไม่สยบกับความดีงามต่างๆ อัลกุรอานได้กล่าวถึง
ความอ่อนโยนดังกล่าว
ﭽﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ ﭼ
118
ความว่ า : “อัล ลอฮฺ  นั้ นทรงอ่ อ นโยนพระองค์ ท รงโปรดความ
อ่อนโยน”
(อัลมุอฺมินูน : อายะฮฺ 28)
(ฎ) มีความทะเยอทะยานที่สูงส่ง นั้นหมายถึงการตั้งเป้ าที่สูงและไม่ทอ้ แท้สิ้นหวัง
ในความเมตตาของอัลลอฮฺ  ดังที่อลั กุรอานได้ระบุไว้ว่า
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ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ
ﭦﭼ
87
ความว่า : “จงอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ  แท้จริ งไม่มีการ
สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ  นอกจากกลุ่มผูป้ ฏิเสธศรัทธา”
(ยูสุฟ : อายะฮฺ 87 )
(ฏ)ไม่มีความหยิง่ ยโส ผูศ้ ึกษาหาความรู้จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงเป้ าหมาย
และรู ปแบบวิธีการในการศึกษาหาความรู้ที่ดี คุณลักษณะที่ไม่ดีต่างๆ ต้องหลีกห่าง การหยิง่ ยโสเป็ น
คุณลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เช่นการถามคาถามซึ่งผูเ้ รี ยนต้องระมัดระวังในการถามคาถาม (ซอ
ลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551 : 206 )
(ฒ) ขอความคุม้ ครองและแสวงหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ  กิจการงานต่างๆ
จะสาเร็ จหรื อไม่จะขึ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือและมอบหมายต่อพระองค์ในการเรี ยนการสอนจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือต่อพระองค์อลั ลอฮฺ  ผูท้ รงรอบรู้ในทุกบริ บทของการศึกษา
หาความรู้ การของดุอาฮฺน้ นั เป็ นสิ่ งจาเป็ น อาทิเช่นดุอาอฺ ให้ห่างไกลจากการตั้งภาคีต่อพระองค์ (ซี
ริ ก) ดุอาอฺให้ได้รับความรู้ที่มีความบะรอกะฮฺ (ความจาเริ ญ) เป็ นต้น (ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2551 :
206 )
(ณ) การนาความรู้ไปปฏิบตั ิ (อับดุลเลาะห์ บิน ซอและห์ อัล อุบยั ลาน, 2008 : 206
) นี้คือผลลัพธ์ของความรู้ท้งั หมดหากไม่คงไว้ซ่ึงการปฏิบตั ิแล้วก็ไร้ผล
(ด) มีมารยาทในการอิคติลาฟ ( Abdul Rahman Alnahlawi, 1979 : 158) (แสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน) ในการเรี ยนรู้ที่ดีตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ผทู้ ี่ศึกษาเรี ยนรู้
เพื่อให้สามารถเรี ยนรู้ ที่ก ว้างขวาง ครอบคลุมถูก ต้องและชัด เจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูเ้ รี ย นจะต้อง
ตระหนักถึงมารยาทในการแสดงความคิดเห็นหรื ออิคติลาฟ (ความคิดและมุมมองที่ แตกต่างกัน )
เป็ นต้น
การแสวงหาความรู้ ในทัศนะอิ สลามถือเป็ นสิ่ ง สาคัญ อย่า งยิ่งในการยกระดับ
บทบาทของมนุ ษย์ต่อการเป็ นบ่าวของพระเจ้าผูย้ าเกรง บทบาทต่อตนเอง และสังคมที่รอคอยการ
เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆที่ตอ้ งเกิดขึ้นจากนวัตกรรมทางความคิด สติปัญญาซึ่งสิ่ งต่างๆเหล่านี้ มนุ ษย์
ต้องให้ความพยายามและคิดค้น ศึกษาวิจยั
ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษามีลกั ษณะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวเอง แม้จะไม่ใช่ผใู้ หญ่เต็มที่
แต่ก็ไม่ใช่เด็กอีกต่อไป และการที่ผเู้ รี ยนจะเรี ยนได้ดีหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ
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ทั้งองค์ประกอบที่เกิดจากภาพในตัวผูเ้ รี ยนเองและองค์ประกอบภายนอก เช่นจุดมุ่งหมายของผูเ้ รี ยน
แรงจูงใจ พื้นฐานเดิม ทัศนคติ ค่านิ ย ม กลุ่มเพื่อน รู ปแบบการเรี ยน ตลอดจนความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน การทาความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับอาจารย์ ผูส้ อนใน
ระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามบัณฑิตที่ดีน้ นั ควรมีทศั นคติดงั นี้
(ก) บัณฑิ ตที่ มีค วามมัน่ ใจตนเองสูง มีภาวะผูน้ า สามารถชี้น าสังคมและบริ การ
สังคมด้วยจิตอาสาตามมิติและความสามารถและความถนัดของบัณฑิต
(ข) บัณ ฑิ ต ที่ ไม่มีค าว่าว่างงานและไม่ ต กงานเพราะงานนั้น คื อการสร้ างอะไร
บางอย่างให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมไม่ใช่แก่ตนเองด้วยความภาคภูมิใจ
(ค) บัณฑิตที่มีทศั นะคติเกี่ยวกับงานว่าทุกการงานและกิจกรรมต่างๆนั้นล้วนเป็ น
อามัลซอและฮฺ (ความดี ) ทั้งสิ้ น การงานของเราดี อัลลอฮฺ  จะตอบรับการกระทาของเราและ
มนุษย์ก็จะได้รับประโยชน์จากการกระทาและกิจการของเรา
(ง) บัณฑิตที่มีทศั นะคติที่ดีเกี่ยวกับงานว่างานนั้นมิใช่เป็ นลูกจ้างได้เงินเดือนอย่าง
เดี่ยว แต่งานคือกิจการต่างๆที่สงั คมต้องการ เป็ นงานที่มีความริ เริ่ ม สร้างสรรค์ คิดใหม่ ทาใหม่ เป็ น
ต้น
(จ) เป็ นบัณฑิตที่มีความริ เริ่ ม คิดแบบมีเกียรติต่อตนเองและไม่สิ้นหวังและท้อแท้
กับงานที่คาดหวัง ดังโอการในอัลกุรอานที่ว่า
ﮜﭼ

ﭽ ﮔﮕ ﮖﮗ

8
ความว่า “และอานาจนั้นเป็ นของอัลลอฮฺ  และรอซูลของพระองค์และ
บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย”
(อัลมูนาฟี กูน : อายะฮฺ 8)
(ฉ) บัณฑิตที่มีความคิดริ เริ่ มว่าจะทาอย่างไรที่จะนาอาชีพ มิใช่จะตามอาชีพของเขา
(ช) บัณฑิตที่มีจิตอาสาในสาขาอาชีพที่ปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม และมีความ
ตระหนักถึงความจาเป็ นของผูร้ ู้ที่จะชี้แนะสังคมให้ปฏิบตั ิตามอิสลามและเผยแผ่ ความเมตตาธรรม
ให้กระจายไปทัว่ ทุกถิน่ ฐานในสังคม ประเทศชาติและสากลโลก
(ซ) บัณ ฑิต ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่อิสลาม ในทุก อิริยาบถที่สะท้อนให้ศา
สนิ กอื่นมองอิสลามในภาพที่ดีและสามารถลบล้างความคิดและความเข้าใจผิดของพวกเขาไปใน
ที่สุด
(ญ) บัณ ฑิ ตที่ เด่ นทางด้านศาสตร์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็ นศาสตร์ ทางด้านศาสนาและ
ศาสตร์ทางสามัญรวมทั้งความสามารถทางด้านภาษานานาชาติอีกด้วย
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(ฎ) บัณ ฑิ ต มีค วามรู้ ค วามสามารถและดี ( ซอและฮฺ ) ที่ สามารถให้ค วามรั ก และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีต่อกันและเป็ นพี่นอ้ งกัน
สรุ ปแล้ว บัณ ฑิต คุ ณภาพคือบัณ ฑิต ที่ มีค วามรู้ ความเชี่ ยวชาญในศาสตร์ ข องตน
สามารถเรี ยนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานและสร้ างงานเพื่อ
พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิตและปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรม มีความสามารถในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง มี
สุ ข ภาพดี ท้ งั ด้านร่ างกายและจิ ต ใจ มี ก ารดูแล เอาใจใส่ รั ก ษาสุ ข ภาพของตนเองอย่า งถูก ต้อ ง
เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุ ขทางร่ างกายและ
จิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
2.2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน
ในการสอนนั้นย่อมมีเป้ าหมายเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ผูเ้ รี ยนจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของผูส้ อนเป็ น
ประการสาคัญ กิจ กรรมการเรี ยนการสอนมีหลายรู ปแบบและวิธีก าร ผูส้ อนจ าเป็ นต้องมีความรู้
ความเข้าใจจึงจะจัดกิจกรรมได้ถกู ต้องเหมาะสม ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ผเู้ รี ยนอย่างแท้จริ ง ดังนั้นใน
ที่น้ ี จึงกล่าวถึงการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้งในด้านความหมาย ความสาคัญ จุด มุ่งหมาย
หลักการจัด รู ปแบบ ขั้นตอนและแนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ทิศทางที่วางไว้โดยนักศึกษา ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายดังนี้
ทัศนีย ์ ศุภเมธี (2533 : 189-190) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการเรี ยนการสอนว่า
กิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระทาขึ้นเพื่อให้การเรี ยนการสอนในครั้งนั้นๆ
ได้ผ ลดี หมายถึ ง การสอนของครู เป็ นไปอย่า งมีค วามหมาย นัก เรี ยนได้ท้ งั ความรู้ แ ละความ
เพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ วไลพร คุโณทัย (2530 : 19) ที่ให้ความหมายไว้ว่ากิจกรรมการเรี ยนการ
สอน หมายถึง สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์ และการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างที่จดั ขึ้นจากความ
ร่ วมมือระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเพื่อให้การเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ น่ าสนใจ
และผูเ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่าเป็ นความหมายที่กล่าวไว้ในแนวคิด
เดี ยวกับ ถึงการกระทาของครู และนัก เรี ย นซึ่ งก่ อให้เกิ ด ผลดีต่ อการเรี ย นการสอน ดังนั้นจึ งสรุ ป
ความหมายไว้ว่า กิจกรรมการเรี ยนการสอนหมายถึง การปฏิบตั ิต่างๆที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
เพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนบรรลุสู่จุดประสงค์ของการ
สอนที่กาหนดไว้
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อย่างไรก็ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความสาคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรี ยน
การสอนและเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งเนื่องกิจกรรมทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนที่เหมาะสมจะทา
ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนอย่างแท้จริ ง ดังที่ อภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 72-73) ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีต่อการเรี ยนรู้คือ 1) ช่วยเร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน 2) เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนประสบความสาเร็ จ 3) ช่วยปลุกฝังความเป็ นประชาธิปไต 4) ช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ 5)
ช่วยปลูกฝังและส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ 6) ช่วยให้นักเรี ยนได้มีการเคลื่อนไหว 7) ช่วยให้
นัก เรี ยนได้รู้สึก สนุ ก สนาน 8)ช่ วยให้เห็น ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล 9) ช่ วยขยายความรู้และ
ประสบการณ์ของเด็กได้กว้างขวาง 10) ช่วยส่งเสริ มความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 11) ช่วย
ส่งเสริ มทักษะ 12) กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี 13) ช่วยส่งเสริ มให้เด็กรู้จกั ทางานเป็ นหมู่ 14)
ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรี ยน 15) ช่วยส่ งเสริ มให้เด็กความซาบซึ้งความงามในเรื่ องต่างๆ
เป็ นต้น
ดังนั้น ผูส้ อนจึ งไม่ค วรละเลยที่ จะจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอนให้น่ าสนใจให้
สอดคล้องกับวัย สติ ปัญ ญา ความสามารถของผูเ้ รี ย น และเนื้ อหาของบทเรี ย นนั้นต้องจัด อย่างมี
จุดมุ่งหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2537 : 112-113) ที่กล่าวว่า การจัดประสบการณ์การ
เรี ยนควรคานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อผูเ้ รี ยน 3 ประการ คือ การสารวจ
การบูรณาการ และการถ่ายโอนความรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ขั้นการสารวจ ในประสบการณ์เรี ยนสิ่ งที่นาเสนอควรจะคานึ งว่าผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนต้องการใช้เวลา ส่วนผูส้ อน ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อการเรี ยนทางจิตวิทยาที่สาคัญควรให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้
ใช้กระบวนการสื บเสาะแสวงหาการเรี ยนรู้ การค้นพบด้วยตนเองจะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า การเรี ยนที่
เกิดขึ้นจะมีความหมายสาหรับผูเ้ รี ยน
(ข) ขั้นการสร้างบูรณาการจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องจากขั้นของการสารวจได้
รวบรวมดูดซึมข้อมูล สถานการณ์เงื่อนไขจากสิ่ งแวดล้อม จนกระทั้งการดูดซึมนั้นมีการปรับตัว
อย่างสมดุล การเรี ยนรู้จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ซึ่งเป็ นการบูรณาการความรู้ใหม่ เข้ากับความรู้เดิมและ
พร้อมที่จะนาไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์และการแก้ปัญหาต่อไป
(ค) ขั้นการถ่ายโอนความรู้ เป็ นความสามารถที่ผเู้ รี ยนแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่า
จะเป็ นพฤติ กรรมด้านความรู้ ความคิ ด ทักษะ เจตคติ ค่ านิ ยมมาประยุก ต์ใช้เสาะแสวงหาความรู้
ต่ อไปอย่างเป็ นธรรมชาติ มีก ารจัด ระบบ เรี ย บเรี ย งความรู้ ความคิ ด ไว้ อย่า งมีข้ นั ตอนการจัด
ประสบการณ์ การเรี ย นนั้น ควรพิจ ารณาถึงความต่อเนื่ อง การเรี ย งลาดับอย่างมีข้ นั ตอนเพื่อชี้ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการบูรณาการต่อไป
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หลักในการเลือกประสบการณ์ การเรี ยนควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้
(ก) จุดประสงค์การเรี ยนที่กาหนดไว้แต่ละข้อนั้น ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อให้เกิดพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในจุดประสงค์
(ข) ประสบการณ์เรี ยนที่จดั ขึ้น ควรจะเป็ นสิ่ งที่พึงพอใจของผูเ้ รี ยนในการที่จะฝึ ก
ปฏิบตั ิและสอดคล้องสัมพันธ์กบั จุดประสงค์การเรี ยน
(ค) ประสบการณ์เรี ยนที่จดั ให้น้ นั จะต้องอยูใ่ นขอบข่ายความสามารถของผูเ้ รี ยน
(ง) ประสบการณ์ เรี ยนควรจะมีรูปแบบหลายๆ อย่าง ซึ่งอาจจะนามาสู่ การบรรลุ
จุดประสงค์การเรี ยนเพียงข้อเดี่ยวก็ได้ และในทานองเดี่ยวกัน ประสบการณ์อย่างเดียวอาจนาไปสู่
ผลหลายอย่างก็ได้
(ฉ) การจัดประสบการณ์ เป็ นการส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนได้แสดงออกโดยไม่มีความรู้สึก
ว่าเป็ นการบังคับ เพราะถ้ามีการบังคับน้อย ผูเ้ รี ยนรู้ได้มาก
(ช) การพิจารณาการจัดประสบการณ์เรี ยนควรคานึกถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา
และเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ทางด้านตั้งและทางด้านนอน เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิดบูรณาการภายหลังจากที่
ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ดีควรสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย
ของการเรี ยนรู้เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนเพื่อเป็ นสื่อในการจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
และเป็ นกิจกรรมที่ตรงตามความสนใจของผูเ้ รี ยนมีความยืดหยุน่ ตามสมควรเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นา
ความคิดได้ดว้ ยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ เปรื่ อง กิจรัตนี (2524 : 157-158) ได้กล่าวถึงหลักในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
(ก) กิ จ กรรมการเรี ยน ทุ ก กิ จ กรรมต้องสอดคล้องกับจุ ด หมายการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมต้องเป็ นสื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
(ข) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตอ้ งเป็ นไปตามลาดับขั้นการเรี ยนทั้งสามด้าน คือด้าน
พุทธิพิสยั จิตพิศยั และทักษะพิสยั
(ค) การจัดกิจกรรมการเรี ยน ควรจัดตามลาดับขั้นตอนเพื่อให้การเรี ยนรู้ตอ้ งเนื่ อง
และกิจกรรมควรสื บเนื่องจากความรู้ที่ดาเนินมาก่อน การจัดกิจรรมการเรี ยนควรลาดับจากรู ปธรรม
ไปหานามธรรม จากประสบการณ์ที่ใกล้ตวั ไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัวและจากกระบวนการคิด
และการทางานง่ายๆ ไปสู่เหตุผลที่ซบั ซ้อนและเป็ นนามธรรมมากขึ้น
(ง) กิจกรรมการเรี ยนควรเหมาะสมกับวัยและวุฒิ ภาวะของนักเรี ยน
(จ) กิจกรรมการเรี ยนต้องท้าทายนักเรี ยนและอยูใ่ นวิสยั ทัศน์ที่นกั เรี ยนจะกระทาได้
นอกจากนั้นยังเอื้อให้นกั เรี ยนได้นาสิ่งที่เรี ยนในสถานการณ์หนึ่ งไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
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ทาให้การเรี ยนรู้ต่อเนื่องสามารถอธิบายสิ่งใดคาดคะเนและพัฒนาทักษะและการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
ได้
(ฉ) กิจกรรมกาเรี ยนควรมุ่งพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใช้ความคิด
อย่างมีเหตุผล คิดแบบสืบสวนสอบสวน รู้จกั แก้ปัญหาตามแนวทางของตนเองมาประกอบกิจกรรม
(ช) กิจ กรรมการเรี ยน ควรมีลกั ษณะเปิ ดกว้างแก่ นัก เรี ยนที่มีค วามแตกต่ างกั น
กิจกรรมการเรี ยนที่ดีควรมีค วามยืดหยุ่น ทั้งด้านเนื้ อหาและความคิด ผูส้ อนควรคานึ งเสมอว่าใน
สภาพสังคมปัจจุบนั คาตอบที่ถูกต้องอาจไม่ใช่เพียงคาตอบเดี่ยวเท่านั้น การยอมรับความคิดเห็นที่
หลากหลายและกิจกรรมการเรี ยนที่ยดื หยุน่ จะทาให้นกั เรี ยนมีโอกาสพัฒนาการศึกษาอย่างมีเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย
นอกจากนี้ บุญชม ศรี สะอาด (2541 :41-42)ได้กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู้เพื่อมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์จากการใช้เนื้อหาเป็ นสื่อมีหลายแบบดังนี้
(ก) แบบใช้โสตทัศนศึกษา ( Audio-visual approach) เป็ นวิธีช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ช่วย เช่น ใช้โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครื่ องบันทึกเสี ยง สไลด์
ฟิ ล์มสตริ ป รู ปภาพ หุ่นจาลองของจริ ง เป็ นต้น
(ข) แบบเอกัตภาพ (Individualized approach) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนเน้น
รายบุคคล เช่น อาจให้ศึกษาจากบทเรี ยนโปรแกรม บทเรี ยนโมดูลหรื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นต้น
(ค) แบบเรี ยนด้วยตนเอง (Self-study approach) เป็ นแบบที่มุ่งส่ งเสริ มให้ผรู้ ู้จกั
แสวงหาความรู้ดว้ นตนเอง ครู เป็ นผูแ้ นะนาอยูห่ ่างๆ
(ง) แบบใช้การฝึ กหัด (Drill-and-practice approach) เป็ นแบบที่ตอ้ งให้ผเู้ รี ยน
ทาการฝึ กหัดจนเกิดทักษะสามารถปฏิบตั ิได้โดยอัตโนมัติมกั เริ่ มต้นด้วยการให้เห็นตัวอย่างก่อนแล้ว
ให้ผเู้ รี ยนฝึ กหัดไปเรื่ อยๆ จนเกิดทักษะและทาได้โดยอัตโนมัติ
(จ) แบบใช้กิจกรรม (Activity-oriented approach) เป็ นแบบที่มุ่งให้ผเู้ รี ยนได้
ปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง เพื่อเอื้อให้เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตัวอย่างกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร การสาธิต ฯลฯ
(ฉ) แบบสื บสวนสอบสวน ( Inquiry approach) เป็ นแบบที่ให้ผเู้ รี ยนคิดค้นหา
คาตอบต่างๆจากการใช้คาถามที่ช่วยกระตุน้ ให้เกิดการสังเกต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผล
และสัดส่วน
(ช) แบบใช้การแก้ปัญหา (Problem-solving approach) เป็ นแบบที่เน้นการจัด
ประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยนได้เผชิญหากับปัญหาและคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหานั้นๆ
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ดังนั้นจากการจัดประสบการณ์แบบต่างๆที่กล่าวมานี้ แต่ละแบบก็เน้นแตกต่างกัน
ไปการตัด สิ น ใจว่ า ในเนื้ อ หานั้น ควรใช้แ บใดย่อ มขึ้ นอยู่ก ับ ความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาถึ ง
จุดประสงค์ ธรรมชาติของเนื้ อหา ลักษณะของผูเ้ รี ยน แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละวิชาควรใช้หลายๆ
แบบผสมผสานกัน สาหรับการเลือกใช้ประสบการณ์ก ารเรี ยนรู้ หรื อกิ จกรรมการเรี ยนในแต่ ละ
จุ ด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้ น้ ั น บุ ญ ชม ศรี สะอาด (2541:41-42)ได้อ ธิ บ ายความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู้กบั กิจกรรมการเรี ยนไว้ดงั นี้
(ก) ใช้กิจ กรรมเดี่ ยว เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู้ต ามจุ ด ประสงค์ที่ต ้องการจะใช้เพียง
กิจกรรมเดี่ยวก็เพียงพอ เช่น ให้ผเู้ รี ยนอภิปรายกลุ่ม เป็ นต้น อย่างไรก็ตามอาจมีหลายวิธีหรื อหลาย
กิจกรรมที่ต่างก็สามารถก็ช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามจุดประสงค์ที่ตอ้ งการได้ลกั ษณะดังกล่าวนี้
เราอาจกาหนดกิจกรรมหลายกิจ กรรมเพื่อให้ เลือกตามความเหมาะสมของอาจารย์หรื อตามความ
สนใจของผูเ้ รี ยน
(ข) ใช้หลายกิ จกรรมแบบต่ อเนื่ อง เพื่อให้สามารถบรรลุจุด ประสงค์ก ารเรี ยนรู้
ตามที่ตอ้ งการ อาจต้องใช้กิจกรรมต่างๆ ตามลาดับขั้นที่กาหนดหลายกิจกรรม เช่น เริ่ มด้วยการให้
อ่านบทความเกี่ยวกับปั ญหาทางกิจกรรมต่อมาให้ แสดงบทบาทสมมุติและตามด้วยการอภิปราย
เป็ นต้น
(ค) ใช้หลายกิจกรรมแบบไม่ต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู้
ตามที่ต ้องการ อาจต้องใช้กิจ กรรมต่ างๆ หลายกิ จกรรมร่ ว มกัน โดยไม่กาหนดตายตัว ว่าต้องทา
กิจกรรมใดก่อนหลัง กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นต่างก็เสริ มซึ่งกันและกัน
(ง) ใช้หลายกิจกรรมแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ตามที่ตอ้ งการ อาจต้องใช้กิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่ วมกัน โดยมีบางส่วนเป็ นชุดของ
กิจกรรมแบบต่อเนื่องอยูด่ ว้ ย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา
มาตรา 24 ได้ก าหนดกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ก าหนดไว้ว่า “ต้องจัด เนื้ อหาสาระและกิจ กรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะกระบวนการคิดการ
จัด การเผชิ ญสถานการณ์ และประยุก ต์ใ ช้เพื่ อ ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาให้ผเู้ รี ยน เรี ยนรู้ จ าก
ประสบการณ์จ ริ ง ฝึ กการปฏิบัติให้ทาได้ คิ ดเป็ น ทาเป็ น รัก การอ่านและเกิ ดการใฝ่ เรี ยนรู้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ผสมผสานสาระความรู้ ด ้านต่ า งๆ อย่า งสมดุ ลรวมทั้ง ปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มและ
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่ อการเรี ยน
อานวยความสะดวกให้ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้
ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย พ่อแม่ ผูป้ กครอง และ
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ชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ วมในการจัด การเรี ยนรู้ ใ ห้เ กิ ด ขึ้ นได้ทุ ก เวลา ทุ ก สถานการณ์ ” ดังนั้น การจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนสาคัญที่สุดควรคานึงถึงประเด็นที่สาคัญ ดังต่อไปนี้ (คณะอนุ กรรมการ
ปฏิรูปการเรี ยนรู้, 2543 : 10-20)
(ก) สมองของมนุษย์มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้สูงสุ ด สมองของมนุ ษย์ประกอบด้วย
เซลสมองประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ เป็ นโครงสร้างที่มหัศจรรย์โดยธรรมชาติสมองมีความพร้อม
ที่จะเรี ยนรู้ต้ งั แต่แรกเกิด มีความต้องการที่จะเรี ยนรู้สามารถที่จะเรี ยนรู้ให้บรรลุอะไรก็ได้ มนุ ษย์
ต้องการเรี ยนรู้เกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติและทุกสิ่งที่อยูร่ อบตัวมนุษย์สามารถเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตอ้ ง
อาศัยสมองและระบบประสาทสัมผัสซึ่งเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ซ่ึงรับความรู้สึกจากอวัยวะ รับ
ความรู้สึก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพผูส้ อนจะต้องสนใจและให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาความสัมพันธ์ระหว่ างสมอง (Head) จิตใจ (Heart) มือ (Hand) และสุ ขภาพองค์
รวม (Health)
(ข) ความหลากหลายของสติ ปัญญา คนแต่ ละคนมีค วามสามารถหรื อความเก่ ง
แตกต่างกัน และมีรู ปแบบการพัฒนาเฉพาะของแต่ ละคน สิ่ งแวดล้อมที่แตกต่ างกันส่ งผลต่อการ
พัฒนาเสริ มสร้างความสามารถให้แตกต่างกันอย่างเห็น ได้ชัดเจน การจัด กระบวนการเรี ยนรู้จ ัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มศักยภาพ ความเก่ง ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแบ่งได้หลายด้าน
(ค) การเรี ยนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ
ได้ดาเนินการรวบรวมแนวคิดทางทฤษฎี การเรี ยนรู้ และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ดังนี้
(1) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาเต็มความสามารถทั้งด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์ และทักษะต่างๆ
(2) ลดการถ่ า ยทอดเนื้ อหาวิ ช าลง ผูเ้ รี ยนกับ ผู้ส อนมี บ ทบาทร่ วมกัน ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนจากสถานการณ์จริ งที่เป็ น
ประโยชน์และสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง เรี ยนรู้ความจริ งในตัวเองและความจริ งในสิ่ งแวดล้อมจากแหล่ง
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
(3) กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน ได้เรี ยนรู้อย่าง มีประสิ ทธิภาพโดยการทดลองปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเองครู ทาหน้าที่เตรี ยมการจัดสิ่งเร้า ให้คาปรึ กษา วางแนวกิจกรรมและประเมินผล
(ก) กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้านผูเ้ รี ยนคือดังนี้
(1) กิจกรรมที่ตระหนักและให้ความสาคัญกับความสามารถและพรสวรรค์ ของ
ผูเ้ รี ยน
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(2) กิจ กรรมที่ สามารถพัฒนาองค์ค วามรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ ต่ างๆ รวมถึง
ประสบการณ์ใหม่ๆโดยคานึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(3) กิจกรรมที่สามารถกระตุน้ ผูเ้ รี ยนเกิดความรักในอาชีพการงานและภูมิใจใน
ความสามารถของตนเอง
(4) กิจกรรมที่สามารถสร้างให้เกิดจิตสานึกและความเข้าใจที่ดีในการให้บริ การ
แก่สงั คมด้วยจิตอาสา
(5) กิจกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดความสามารถเฉพาะด้าน (ผูเ้ ชี่ยวชาญ) และ
เกิดแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนได้
(6) กิจกรรมที่สามารถสร้างคุณลักษณะเด่นของผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผลเป็ นของตนเอง
(7) กิจกรรมที่เน้นภาคปฏิบตั ิมาขึ้นเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของงานที่
ได้ประดิษฐ์ออกมาด้วยฝี มือของตนเอง
(ข) กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้านวิชาการของผูเ้ รี ยนนั้นคือ
(1) กิจกรรมที่สามารถช่วยให้ผเู้ รี ยนตระหนักและเข้าใจถึงหลักเป้ าหมายหลัก
ของหลักสูตรการเรี ยนการสอนวิชานั้นๆ
(2) กิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อผูเ้ รี ยน
(3) กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะต่างๆของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
(4) กิจกรรมที่ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในด้าน
วิชาการและด้านการประดิษฐ์คิดค้น ฯลฯ เป็ นต้น
(5) กิจกรรมที่สามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนมีวฒั นธรรมรักการอ่านและการทบทวน
(6) กิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์โดยตรงของผูเ้ รี ยนที่
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมได้
(7) กิจกรรมที่สามารถให้ผลสัมฤทธิ์ต่อผูเ้ รี ยนทั้งในด้านการคิดสร้างสรรค์ การ
มีทศั นะคติที่ดีต่อภาษาและเกิดความรักในการอ่านและการวิจยั ค้นคว้า ฯลฯ เป็ นต้น
(8) กิจกรรมเชิงปฏิบตั ิที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เกิดความรักสามัคคีและสร้าง
สัมพันธภาพให้คงอยูต่ ลอดกาล
3) กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้านวิชาการของผูเ้ รี ยนนั้นคือ
(1) กิจกรรมที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความมัน่ ใจในตนเองสูง
(2) กิจกรรมที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมได้
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(3) กิจ กรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านมนุ ษย์สัมพัน ธ์กบั สังคมและเกิ ดแรง
กระตุน้ ในบริ การจิตอาสาเพื่อรับใช้สงั คม
(4) กิจ กรรมที่ สามารถพัฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมที่ ดีงามของผูเ้ รี ยน โดยเน้น
ความเป็ นกลางเป็ นสาคัญ (ไม่สุดโต่ ง)
(5) กิจกรรมที่สามารถพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้เกิด ทักษะการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์
และสามารถแก้ปัญหาตนเองและสังคมได้
(6) กิจ กรรมที่ สามารถให้บริ ก ารวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่สังคมด้วยจิตอาสา
เป็ นสาคัญ ฯลฯ เป็ นต้น
และพระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแห่ งชาติ พุทธศัก ราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ในมาตรา 22 ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถใน
การเรี ยนรู้พฒั นาตนเองได้ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพและถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด และมาตรา 23
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของการศึกษาแต่ละระดับ จากข้อความในมาตราทั้ง 2 มาตรานี้ จะเห็นได้ว่า
การจัดการศึกษาได้มุ่งเน้นการพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด ( ChildCenter) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
มุ่งเน้นการฝึ กทักษะการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกัน
และแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งซึ่งหมายถึงการหลอมรวมทุกสิ่ ง
ทุกอย่างดังกล่าวเข้าเป็ นสิ่งเดียวกัน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างเป็ นธรรมชาติและมีความหมายต่อ
ชีวิตของผูเ้ รี ยน
สรุ ปแล้วการจักกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนสาคัญที่สุดเป็ นการจัดการเรี ยนที่มุ่งเน้น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผเู้ รี ยน ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ผูเ้ รี ยนสามารถนาวิธีการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวิตจริ งได้ และทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ดังนั้น ผูค้ วรจัดบรรยากาศการเรี ยนรู้เลือกกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยคานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา อารมณ์ สังคม
ความพร้อมของร่ างกายและจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
และต่อเนื่อง และทุกมิติของการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องยึดหลักตาม
คุณ ลัก ษณะของครู น้ ัน คื อ มีค วามกระตื อรื อร้ น และมีค วามลาบากใจในสิ่ งที่ ผเู้ รี ย นได้รั บความ
ยากลาบาก มีค วามห่ ว งใยต่อลูกศิษย์เป็ นอย่างดีเยี่ยมและความเมตตาและกรุ ณาปราณี ต่ อลูกศิษ ย์
อย่างสูงเป็ นแรงกระตุน้ ในการจัดการเรี ยนการสอนรวมทั้งจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทังหลายนั้น
เพื่อให้ตอบสนองและขานรับความต้องการของบัณฑิตเป็ นสาคัญและใช้เวลาทุกวิ นาทีอย่างคุม้ ค่า
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โดยให้ความสาคัญกับกิจกรรมซ่อมเสริ มนอกเวลาเรี ยนเป็ นพิเศษที่นอกเหนื อจากกิจกรรมในแต่ละ
คาบ โดยผ่านชมรมต่างๆ ชุมนุม ฯลฯ ของแต่ละคณะและสาขาวิชาจัดขึ้น และกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนนั้นครู ผสู้ อนต้องให้ความสาคัญและให้ความร่ วมมือกับผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และทั้งครู และผูเ้ รี ยน
ต้องอยูใ่ นรั้วของการอบรมขัดเกลาทั้งทางกายและจิตใจ (ตัรบียะห์) มิใช่ทางด้านความคิดอย่างเดียว
แต่ตอ้ งครอบคลุมในเชิงปฏิบตั ิอีกด้วย เช่นกลุ่มเล็กๆศึกษาอิสลาม กลุ่มการอ่านอัลกุรอานฯลฯ เป็ น
ต้น และทุกกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นด้านวิชาการแล้วต้องไม่มองข้ามในกิจกรรมที่ จะนาไปสู่
การเป็ นบ่าวที่ดีของพระองค์
2.2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
การสอนระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้รับบริ การสนับสนุนการสอน
ด้านต่างๆ เป็ นอย่างดี สิ่งหนึ่งที่ผบู้ ริ หารควรคานึงถึงคือ การสนับสนุนการเรี ยนการสอน เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผสู้ อนได้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มเวลา เต็มกาลังความสามารถและเต็มประสิทธิภาพ งาน
สนับสนุนการเรี ยนการสอนประกอบด้วยงาน 7 ด้าน (อนันต์ สุริยาศรี สกุล, 2543 : 46-47 ) คือ
(ก) การจัด การงบประมาณเพื่ อการเรี ย นการสอน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณจาเป็ นต้องมีความรู้ และทักษะในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรี ยนให้มี
ประสิทธิภาพผลที่ว่างไว้ แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรี ยนการสอนมีดงั นี้คือ
(1) ยึด จุ ด ประสงค์ก ารใช้งบประมาณให้ก ารเรี ยนการสอนสัม ฤทธิ ผ ลตาม
จุดหมายของหลักสูตร
(2) ยึดหลักของความประหยัด
(3) ยึด หลัก ผสมผสานระหว่ างฐานของงบประมาณของปี ที่ ผ่านมาและไม่
คานึงถึงฐานปี ก่อน
(4) ยึดแผนการดาเนินงานเป็ นหลักในการจัดสรรงบประมาณ
(ข) การจัดกิจกรรมนักเรี ยน เป็ นการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มๆ ตาม
ความสนใจและความถนัด เป็ นการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน โดยผูเ้ รี ยนช่วยกันคิดช่วยกันทาและ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาอันจะเป็ นการปลูกฝังนิสยั ที่ดีในการอยูร่ ่ วมกันในสังคมประชาธิปไตย
(ค) การจัดแนะแนว งานบริ การหลักของการแนะแนว มี 5 บริ การคือ
(1) การบริ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
(2) การบริ การสารสนเทศ
(3) การบริ การให้คาปรึ กษา
(4) การบริ การตัวบุคคล
(5) การบริ การติดตามผลและประเมินผล
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(ง) การจัดการศึก ษาซ่อมเสริ ม การสอนซ่ อมเสริ มเป็ นการสอนเป็ นกรณี พิเศษ
นอกเหนือจากการสอนตามปกติ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องในตัวผูเ้ รี ยน การดาเนินการสอนซ่อมเสริ มมี
หลายวิธี การดาเนินการแบบใดขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของครู ผสู้ อน
(จ) การจัด ให้ผเู้ รี ยนได้ศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเองเพื่อต้อ งการให้นัก เรี ยนศึก ษา
ค้น คว้า ตามความสนใจและความต้อ งการของนั ก เรี ยนแต่ ล ะคนเพื่ อ ให้นั ก เรี ยนได้ค ้น พบ
ความสามารถและความถนัดในตัวเอง โรงเรี ยนต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรี ยนได้ศึกษาด้วย
ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
(ฉ) การให้อาคารสถานที่ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนควรจัดอาคารเรี ยนและ
บริ เวณโรงเรี ยนให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรี ยนการสอนให้มากที่สุด เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่
จะต้องวางแผนการทางานร่ วมกันกับบุคลากรในโรงเรี ยน
(ช) การน าทรั พยากรในท้องถิ่น มาใช้ กรมวิชาการได้เสนอแนวทางในการน า
ทรัพยากรในท้องถิ่นดังนี้
(1) ครู ให้สิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและชีวิตในประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
(2) ใช้สถานฝากงานในท้องถิ่นให้เป็ นประโยชน์
(3) จัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่นมาใช้ในการเรี ยนการสอน
(4) เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยนได้ ศึ ก ษาหาความรู้ จากประสบการณ์ แ ละ
ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น
การจัด การเป็ นกุ ญแจส าคัญในการผลิต บัณ ฑิ ต ให้ไ ด้ต ามความคาดหวัง ของ
อุดมศึกษา ดังนั้นอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดการที่ดีและมีการพัฒนาโดยเริ่ มด้วยการกาหนดเป้ าหมาย
ให้ชดั เจน มองไปข้างหน้า จัดระบบงาน และกระบวนการตัดสินใจให้ชดั เจน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตที่คาดหวังอุดมศึกษาจะต้องกระจายอานาจการจัดการ และให้ความสาคัญของการ
มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเสี ยอีกด้ว ย ซึ่งมันสอดคล้องกับปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาสาหรั บ
ศตวรรษที่ 21 (Unesco,1990) ได้กล่าวถึงการพิทกั ษ์สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาไว้ในมาตรา 9 ข้อ
(c) และ (d) สรุ ปได้ดงั นี้ (ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ และไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2542 : 29-33)
(1) ผูม้ ีอานาจในการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับอุดมศึกษา ควรคานึงถึง
นักศึกษาและความต้องการของนักศึกษาเป็ นสาคัญ และควรตระหนักว่านักศึกษาเป็ นหุ ้นส่ วนใหญ่
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรได้มีส่วนร่ วมในเรื่ องต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อพวกเขา เช่นเรื่ องเกี่ยวกับการประเมินผล การปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการ
สอน ตลอดจนการกาหนดนโยบายและการบริ หารสถาบัน เป็ นต้น

69
(2) สถาบันการศึกษาควรพัฒนาการบริ การแนะแนวและการให้คาปรึ กษาโดย
ร่ วมมือกับองค์กรนักศึกษา เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาซึ่งมีลกั ษณะหลากหลายแตกต่าง
กัน นัก ศึ ก ษาที่ ต ้อ งยุ ติ ก ารศึ ก ษากลางคัน ควรได้รั บ โอกาสได้ก ลับ เข้า มาเรี ยนใหม่ อี ก ตาม
กระบวนการและวิถีทางอันเหมาะสม
(3) สถาบันอุด มศึก ษาควรให้ก ารศึกษาเพื่อผลิตผูส้ าเร็ จ การศึกษาที่ เป็ นคนมี
ความรู้ดี มีความมุ่งมัน่ สูง รู้จกั คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ปัญหาของสังคมได้อย่างลึกซึ้ง รู้จกั
แสวงหาวิธีแก้ปัญหาของสังคม ลงมือแก้ปัญหาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(4) และสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ใ นการพัฒ นาการจัด การอุ ด มศึ ก ษานั้น คื อ การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ นเรื่ องที่ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
เพื่อให้บรรลุจุด มุ่งหมายของสถาบัน ที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับปฏิญ ญาว่าด้ว ยอุดมศึกษาสาหรั บ
ศตวรรษที่ 21 ( Unesco,1990) มาตราที่ 12 ได้กล่าวถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
อุด มศึก ษาได้สรุ ปดังนี้ ควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการอุดมศึกษา โดยการขยายขอบข่าย และเพิ่มความหลากหลาย
ของวิธีการถ่ายทอด และโดยการให้ความรู้และสารสนเทศแพร่ หลายสู่ประชาชนในวงกว้างยิง่ ขึ้น
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 125-126) กล่าวว่าการวางแผนการสอนจะให้ดีและมีคุณภาพ
จะต้องพิจารณาถึงการบริ การสนับสนุ นการสอนด้วย การเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่ใช่
อาศัยแต่ผสู้ อนอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนจะเป็ นเครื่ องช่วยบ่งชี้ถึงสภาพการ
เรี ยนการสอนว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บริ การสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่ผวู้ างแผนการ
สอนควรพิจารณาคือ
(1) งบประมาณ ควรเป็ นสิ่งที่ควรจัดวางทั้งก่อนการทาการสอนขณะดาเนิ นการ
สอนและหลังการสอน เพราะขณะการวางแผนการสอนต้องใช้งบประมาณเกี่ยวข้องในการวางแผน
ในด้านใดบ้าง เช่ น ค่ าล่ว งหน้าของเจ้าหน้าที่ บางครั้ งอาจจ าเป็ นต้องใช้จ่ ายในการซ่ อมแซม สิ่ ง
อานวยความสะดวก เช่น เก้าอี้ โต๊ะสาหรับฝึ กปฏิบตั ิ ราคาเครื่ องมือ ค่าติดตั้งการซื้อหรื อเตรี ยมวัสดุ
สาหรับการสอน ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลื้องสาหรับนามาใช้ในการทดลอง การฝึ กปฏิบตั ิ ค่าใช้วสั ดุ
สาหรับการประเมินผล สาหรับภาคปฏิบตั ิ ค่ าน้ ามันรถสาหรับการติดต่อประสานงานอื่นๆ ทั้งค่ า
วิทยากร ค่าจ้างอื่นๆ ขณะดาเนินการเรี ยนการสอน เป็ นต้น
(2) สิ่งอานวยความสะดวกด้านต่างๆในการสอนกลุ่มใหญ่มีสิ่งจาเป็ นที่จะต้อง
ใช้มี อ ะไรบ้า ง เช่ น เครื่ องขยายเสี ย ง เครื่ องฉายแผ่น โปร่ งใส เครื่ องฉายภาพยนตร์ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย การสอนกลุ่มย่อย โต๊ะเรี ยนที่จะจัดกิจกรรมกลุ่มชั้นวางเอกสารวัสดุสื่อสาร
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อื่นๆ ที่จาเป็ นสาหรับรวบรวมเก็บอุปกรณ์ เครื่ องมือที่เก็บผลงานของผูเ้ รี ยน ห้องประชุมกลุ่มย่อย
ห้องทางานค้นคว้าเป็ นรายบุคคลและพนักงานที่คอยจะช่วยเหลือบริ การด้านอื่นๆ
(3) เครื่ องมือ การวางแผนการใช้นอกจากสถานที่และพวกเครื่ องมือที่ จาเป็ น
ต่างๆ ที่นามาใช้ประกอบการสอนได้ มีการตรวจเช็คทารายงานขอยืมจากหน่ วยอุปกรณ์กลางของ
สถาบันอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ สายไฟที่จะต้องใช้ต่อเข้าเครื่ องมือมีความยาวพอดีเครื่ องฉายสไลด์
หรื อเครื่ องบัน ทึกเสี ยง เครื่ องฉายแผ่นโปร่ งใสและเครื่ องโทรทัศน์สาหรับวิดีโอสิ่ งต่างๆ เหล่านี้
ต้องการเจ้าหน้าที่ มาช่วยหรื อว่าจะทาการใช้เองจะต้องมีการวางแผนการตรวจดูสภาพให้เรี ยบร้อย
อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งาน
(4) เวลาและก าหนดการเป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ผวู้ างแผนจะต้องทาอย่างรอบรอบ
เพราะว่าการเรี ยนการสอนจะได้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นว่ากิจกรรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาเท่าใด การ
ติดต่อเชิญวิทยากรและการนาไปศึกษานอกสถานที่ เพราะสิ่ งเหล่านี้ จะเกี่ยวพันกับเรื่ องการติดต่อ
และงบประมาณ การใช้หอ้ งเฉพาะ เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาและการขอยืม
ใช้อุปกรณ์อย่างยิง่ ถ้าเวลาและกาหนดการต่างๆ ทาไว้ไม่ดี จะทาให้สภาพการเรี ยนรู้ดา้ นต่างๆ ไม่
ได้ผ ล เช่ น สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ได้แ ก่ เสี ย งแสงอุ ณ หภู มิ การจัด ที่ นั่ง ในห้อ งเรี ยน
สภาพแวดล้อ มทางอารมณ์ เช่ น แรงจู ง ใจ ความมุ่ ง มั่น ในการท างานและความรั บ ผิด ชอบ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น การทางานกลุ่ม สิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ ตอ้ งการเวลาสาหรับการ
วางแผนอย่างดี มีการคิดอย่างรอบคอบ
(5) การประสานงานกับกิจกรรมอื่นๆ การวางแผนการเรี ยนการสอนในระดับนี้
ไม่ใช่ กระทาในเฉพาะวงแคบที่ผสู้ อนต่อผูเ้ รี ยนเท่านั้น การติดต่อประสานงานกับกิจกรรมอื่นเป็ น
สิ่งที่ผสู้ อนจะต้องนามาพิจารณาประกอบ เพราะการดาเนินการเรี ยนการสอนนั้นจะกระทาได้ดีตอ้ ง
อาศัยทรัพยากรและการประสานงานหลายฝ่ าย เช่น งบประมาณ ถ้าเราทาแผนการไว้อย่างชัดเจนก็
สะดวกสาหรับผูบ้ ริ หารในการที่ จะจัดดาเนิ นการสาหรับ จะตอบสนองความต้องการในเรื่ องการ
เรี ยนการสอน เพราะบางสิ่งบางอย่างต้องอาศัยเวลาในการจัดการติดต่อใช้ห้องเฉพาะหรื อเครื่ องมือ
เครื่ องใช้บางอย่างนั้นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นต้น
จะเห็นได้ว่าประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอน นอกจากขึ้นอยู่กบั ผูเ้ รี ยน
ผูส้ อน หลักสูตร กิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทั้งการบริ หารทางวิชาการแล้วยังขึ้นอยู่กบั ระดับ
บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และการอิสลามานุ วตั รองค์ความรู้เป็ นสิ่ งสนับสนุ นให้การ
จัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนดาเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รี ยน
อย่างปั จจุบนั นี้ อบั ดุชชะกูร์ บินซาฟี อียไ์ ด้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
มาเลเซียเปิ ดการสอนตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ถึงปริ ญญาเอกใน 13 คณะและหนึ่ งสถาบันดังนี้ คณะ
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เศรษฐศาสตร์และการจัดการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม คณะประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะอิ ส ลามศึ ก ษาและมนุ ษ ย์ศ าสตร์ คณะศึ ก ษาศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันภาษาต่างประเทศ โดยจัดการศึกษาแต่ละคณะและสาขาวิชานั้นจะยึด
หลัก IIICE ดังนี้
I : Integration คือ การนาเนื้ อหาสาระวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกันมาสัมพันธ์ให้เป็ น
เรื่ องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะที่เป็ นรวม และ
สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
I : Islamization คื อ อิสลามานุ วตั ร์ การทาให้ทุกมิติของชี วิตที่ สามารถเชื่ อมโยง
กับหลักศาสนาอิสลาม เช่น ในคณะวิทยาศาสตร์ มีการอธิบาย ปรากฏการณ์ สุ ริยุปราคา หรื อ สุ ริย
คราสเชื่อมโยงกับหลักศาสนาอิสลามเช่นหลักการศาสนากับสุ ริยุปราคาหรื อการทาให้ศาสตร์ ทุก
ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนี้สอดคล้องกับหลักการอิสลามเป็ นนโยบายหลักที่กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
นั้นผูส้ อนต้องค้นคว้าวิจยั ก่อนนาเสนอต่อผูเ้ รี ยน
I : International คือ ความเป็ นนานาชาติ ซ่ ึ งการศึกษาที่ นี่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีทก
ั ษะ
ภาษาต่ า งประเทศได้ห ลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรั บ ภาษาอัง กฤษ และภาษามาเลย์
นอกจากนั้น ผูเรี ย นสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่ างๆจากทัว่ โลกเพราะมีนักศึกษาเข้ามาศึกษา
มากกว่า 99 ประเทศผ่านการพบปะสังสรรค์ ใช้ชีวิตร่ วม นาเสนอในเวทีวิชาการและนิทรรศการ
CE : Comprehensive excellence คื อเน้นความเป็ นเลิ ศ โดยการผสมผสาน
วิทยาการความรู้กบั อิสลามและก้าวสู่เวทีโลกอย่างเป็ นเลิศในทุกๆสาขาวิชา
การที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย สามารถปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้
เข้ากับแนวคิดโลกาภิวฒั น์โดยไม่ทอดทิ้งวิถีวฒั นธรรมอิสลาม และหลักการศาสนาอิสลามในอดีต
ได้อย่างลงตัวประกอบกับได้รับการสนับสนุ นจากองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of
the Conference – OIC) ทาให้เป็ นที่ รวบรวมของปั ญญาชนมุสลิมทัว่ โลก อันทาให้มีการแลกป
ลี่ยนวิถีวฒั นธรรมมุสลิมต่างเชื้อชาติกนั ภายใต้แนวคิดประชาชาติเดียวกัน หรื ออุมมะฮฺ เดียวกันได้
อย่างลงตัว ทาให้มุสลิมเป็ นสถาบันการจัดการศึกษาที่มีนักศึกษามุสลิมต่า งประเทศมากที่สุดถึง 99
ประเทศ รวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยกว่าพันเข้ามาศึกษาหาความรู้ท้งั วิชาการศาสนาและสามัญ
อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้เข้ากับแนวคิดโลกาภิวตั น์ โดยไม่
ทอดทิ้งวัฒนธรรมอิสลามและหลักการศาสนาอิสลามในอดีตที่สามารถสนับสนุ นการจัดการเรี ยน
การสอนให้บรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้
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จึงสรุ ปได้ว่า สิ่ งสนับสนุ น การเรี ย นการสอน เป็ นหัวใจของการนาผูเ้ รี ย นไปสู่
จุดหมายของหลักสูตร ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ดีเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
เรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมการเรี ยนเป็ นไปตามความสนใจและความถนัด การจัดการแนะแนว
สอดคล้องกับความสนใจของนิสิต การจัดการสอนซ่อมเสริ มแก้ไขข้อบกพร่ องในตัวผูเ้ รี ยนได้ถกู วิธี
การใช้อาคารสถานที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการนาทรัพยากรท้องถิ่น มาใช้ในการ
เรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมมีการกาหนดเวลาที่แน่นอนการนาเนื้อหาสาระวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
กันมาสัมพันธ์ให้เป็ นเรื่ องเดียวกัน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ลักษณะที่เป็ นองค์รวม และสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวันได้ในทุก
มิติของชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักศาสนาอิสลามโดยเน้นความเป็ นนานาชาติที่มีทกั ษะการใช้
ภาษาต่างประเทศได้หลายภาษาโดยเฉพาะ ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ ไทย ฯลฯ
เป็ นต้น เพื่อให้ผเู้ รี ย นสามารถแลกเปลี่ย นวัฒ นธรรมต่ างๆจากทั่วโลก และทุ ก กิ จ กรรมมีค วาม
สอดคล้องสัมพันธ์กนั กับการเรี ยนการสอน เป็ นต้น ทั้งหมดนั้นล้วนเป็ นสิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนการ
สอนไม่ว่าจะเป็ นตัวบุ คคล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริ หารจัด การที่ดี ก็จ ะทาให้ก าร
จัดการเรี ยนการสอนดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรที่
วางไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผูเ้ รี ยนคือตัวนิสิตนักศึกษานัน่ เอง
2.2.6 การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญองค์ประกอบหนึ่ งในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ครู ผสู้ อนจะต้องกาหนดจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ แล้วจึงจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน หลังจากนั้น จึงทาการวัดและประเมินผลการสอนว่า
เป็ นไปตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่น้ นั คือครู ตอ้ งวัดและประเมินผลการเรี ยนเพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
คาศัพท์ที่เกี่ยวกับการประเมินผลทางการศึกษาที่ใช้กนั มากและที่พบเสมอๆ คือ คา
ว่า การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล ซึ่งมีนักวัดผลทางการศึกษาได้ให้นิยามไว้มากมาย
ดังนี้
(ก) การทดสอบ (Testing)
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2545 : 1-3 ) ได้สรุ ปความหมายของการทดสอบไว้ว่าการทดสอบ
เป็ นกระบวนการที่ใช้เป็ นเครื่ องมือไปเร้าบุ คคลหรื อผูส้ อบให้มีการตอบสนองออกมาในรู ปของ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง การทดสอบนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการวัดผล หรื อสถานการณ์มาตรฐานที่
จัดขึ้ นเพื่อแบ่ งบุค คลด้ว ยคะแนนและการทดสอบเป็ นการใช้เครื่ องมือวัด ประเภทหนึ่ งที่เรี ยกว่า
แบบทดสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ตอ้ งการวัด
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อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) กล่าวว่า การทดสอบคือ การวัดลักษณะโดยการสุ่ ม
ลักษณะบางอย่างออกมาทาการวัด เพื่อประโยชน์ในการบรรยายสรุ ป ในขณะที่ปรี ยาภรณ์ วงศ์อนุตร
โรจน์ (2544 : 165-166) ได้กล่าวว่าการทดสอบคือ การใช้เครื่ องมือชนิ ดต่างๆ ในการทดสอบหรื อ
หมายถึงกระบวนการอันมีระบบที่ใช้ในการวัดเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรื อ
มากกว่าขึ้นไป เช่น การวักเปรี ยบเทียบความสามารถ สัมฤทธิ์ผล ความสนใจ เป็ นต้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การทดสอบ (Testing)หมายถึง เทคนิคอย่างหนึ่งของการวัดผล
ซึ่งเครื่ องมือที่ ใช้ว ดั ผลคื อแบบทดสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่ ต ้องการวัด อัน จะนาไปสู่ ก าร
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน
(ข) การวัดผล (Measurement)
วนิดา เดชตานนท์ (2540 : 4-20) กล่าวว่าการวัดผล หมายถึง กระบวนการในการ
ก าหนด หรื อหาจ านวนปริ มาณอัน ดับแทนคุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง หนึ่ งสิ่ งใด หรื อแทนพฤติ ก รรม
ความสามารถของบุคคลโดยใช้เครื่ องมือช่วยในการวัดผลการวัดจะอยูใ่ นรู ปของตัวเลขหรื อคะแนน
หรื อบรรยายลักษณะสิ่งนั้น ทาให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่วดั ว่ามีจานวนหรื อปริ มาณเท่าใด หรื อมี
ลักษณะอย่างไร เช่น กระดานดายาว 3 เมตร 50 เซนติเมตร เด็กชายน้อยได้คะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์
30 คะแนน เด็กชายนิคติดกระดุมเสื้อได้เด็กหญิงแดงเขียนหนังสือตัวบรรจง ฯลฯ
อุทุมพร จามรมาน (2544 : 6) ได้กล่าวว่าการวัด คื อ การก าหนดตัว เลขให้ก ับ
ลักษณะตามกฎที่กาหนดในขณะที่ ปรี ยาภรณ์ วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544 : 166) กล่าวว่าการวัดผลเป็ น
กระบวนการที่กาหนดจานวนตัวเลขให้กบั วัตถุสิ่งของหรื อบุคคลตามความมุ่งหมายและเปรี ยบเทียบ
ลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยูใ่ นสิ่งที่จะวัดนั้นๆ เช่น การวัดความสามารถทางสมองด้านต่างๆ
ผลที่ได้จากการวัดจะเป็ นตัวเลข เป็ นการวัดเชิงปริ มาณและอาภา บุญช่วย (2537 : 129-130) กล่าวว่า
การวัดผล คือการกาหนดหน่วยให้แก่ปริ มาณที่มีอยูโ่ ดยใช้เครื่ องมือวัดการวัด ทางการศึกษาที่ใช้กนั
อยู่ อาจเป็ นการสังเกตของครู ตารางตรวจสอบพฤติกรรมหรื อข้อสอบ วาสนา ประวาลพฤกษ์(2544 :
15) กล่าวว่า การวัดผล คือ กระบวนการที่จะกาหนดปริ มาณของสิ่งที่ตอ้ งการวัดออกมาเป็ นจานวน
ตัวเลขซึ่งใช้แทนคาอธิบายคุณลักษณะที่กาลังวัดโดยจะอธิบายลักษณะของบุคคลให้อยู่ในรู ปของ
ระดับของลักษณะนั้นอย่างแบบต่อเนื่องในขณะเดียวกันสมบูรณ์ ตันยะ (2545 : 10-11) กล่าวว่า การ
วัด ผล หมายถึง กระบวนการในการกาหนดหรื อหาจานวนปริ มาณ อันดับ หรื อรายละเอียดของ
คุณลักษณะหรื อพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใช้เครื่ องมือเป็ นหลักในการวัดกระบวนการ
ดังกล่าวจะทาให้ได้ตวั เลขหรื อข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้แทนจานวนและลักษณะที่เกิ ดขึ้นซึ่งการ
วัดผลต้องดาเนินการอย่างมีข้นั ตอนเป็ นระเบียบแบบแผนมีเครื่ องมือมีผลการวัดเป็ นตัวเลขหรื อเป็ น
รายละเอียดต่างๆ ที่ใช้แทนจานวนและลักษณะที่เกิดขึ้นซึ่งการวัดผลต้องดาเนิ นการอย่างมีข้ นั ตอน
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เป็ นระเบียบแบบแผนมีเครื่ องมือ มีผลการวัดการวัดเป็ นตัวเลขหรื อเป็ นรายละเอียดที่จานาไปใช้ใน
การบรรยาย บอกจานวนหรื อระดับของสิ่ งที่ ถูกวัด ไทเลอร์ ( 1971:4) กล่าวว่า การวัด ผลเป็ นการ
รวบรวมกิจกรรมหลายอย่างในกิจกรรมเหล่านั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ การใช้จานวน ดังนั้น
การวัดผลจึงหมายถึงการกาหนดค่าของตัวเลข โดยเป็ นไปตามกฎ กฎเกณฑ์ที่ว่านี้ คือ เกี่ยวข้องกับ
การบวก ลบ คูณ หารทางคณิ ตศาสตร์ และชูชยั สมิทธิไกร (2547 : 23) ได้ให้ความหมายของการวัด
หรื อการวัดผลคือ การกาหนดตัวเลขให้แก่คุณลักษณะของบุคคล วัตถุ หรื อเหตุการณ์เพื่อสะท้อน
ระดับความมากน้อยของคุณลักษณะที่วดั ตามกฎ ที่กาหนดไว้ส่วนกังวล เทียนกัณฑ์เทศน์ (2540 : 16
) กล่าวว่า การวัดผล หมายถึงกระบวนการบอกปริ มาณหรื อคุณภาพของสิ่ งที่ใดสิ่ งหนึ่ งเป็ นตัวเลข
หรื อสัญลักษณ์ใดๆที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั คุณลักษณะของสิ่งที่จะวัดและวัตถุประสงค์ของการ
วัดและเพย์นี (1992 : 9 ) อธิบายความหมายของการวัดผลไว้ว่าการวัดผลหมายถึงการกาหนดตัวเลข
หรื อสัญลักษณ์ ปริ มาณให้กบั วัตถุ สิ่งของ และบุคคลตามกฎเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้สาหรับตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่ง
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นได้สรุ ปได้ว่า การวัดผล(Measurement) หมายถึง
กระบวนการก าหนดตัว เลขหรื อสัญ ลัก ษณ์ ใ ดๆ เข้า กับ บุ ค คล วัต ถุ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฏการณ์ ใดๆตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ งอันเป็ นกระบวนการที่จ ะทาให้ได้มาซึ้งข้อมูลที่
ต้องการ เช่น การวัดความสูง การวัดน้ าหนัก การวัดความยาว การวัดอุณภูมิ การวัดความดันโลหิ ต
และการวัดไข้ เป็ นต้น
ส่ วนการวัดผลทางการศึก ษาหมายถึงกระบวนการที่ จะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลทาง
การศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนและกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่ น การทดสอบ การ
สังเกต การสัมภาษณ์ และการดูผลงานที่ส่ง เป็ นต้น (เกษตรชัย และหีม, 2543 : 3)
(ค) การประเมินผล(Evaluation) ปรี ยาภรณ์ วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2543 : 166) กล่าวว่า
การประเมินผลเป็ นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริ งและการกระทาบางทีข้ ึนอยู่
กับการวัดเพียงอย่างเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทัว่ ไปจะเป็ นการวัดหลายๆทางโดยอาศัยข้อมูล
หรื อรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัม ภาษณ์ หรื อการทดสอบประกอบการ
พิจารณา
ล้ว น สายยศ และอัง คณา สายยศ(2543:12)กล่ า วว่ า การประเมิ น ผล หมายถึ ง
กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็ นระบบครอบคลุมถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้
พิชิต ฤทธิ์จรู ญ (2545:5) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การตัดสิ นคุณค่าหรื อ
คุณภาพของผลที่ได้จากการวัดโดยเปรี ยบเทียบกับผลการวัดอื่นๆหรื อเกณฑ์ที่ต้งั ไว้

75
สุทธนู ศรี ไสย์ ( 2545:171) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการอธิบายในสิ่ งที่
เกิดขึ้นหรื อที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และได้มีการเปรี ยบเทียบสิ่งที่คาดว่าควรจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
สมบูรณ์ ตันยะ ( 2545:11) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินใจลงสรุ ปคุณลักษณะหรื อพฤติกรรมที่เจริ ญก้าวหน้าในตัวนักเรี ยนว่ามีคุณค่าเพียงพอหรื อไม่
หรื อมี คุ ณ ภาพดี ร ะดับ ใด ทั้งนี้ ย่อ มอาศัย กฎหรื อ เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ เป็ นหลัก ในการ
เปรี ยบเทียบ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คื อ ผลการวัด(Measurement) ทาให้ทราบสภาพความ
จริ งของสิ่ งที่ประเมินว่ามีปริ มาณเท่าไร มีคุณ สมบัติอย่างไร เพื่อน าไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรั บการ
พิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ในการที่ตดั สินหรื อลงสรุ ปว่าสิ่งใดดีแล้วใช้ได้หรื อไม่ได้น้ นั จะต้องมี
เกณฑ์ หรื อมาตรฐานสาหรับใช้เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้จากการวัดและการตัดสิ นใจ เป็ นการชี้ขาด
หรื อสรุ ปผลการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการวัดกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่าสอดคล้องกันหรื อไม่ ทั้งนี้
การตัดสินใจที่ดีตอ้ งอาศัยวิจารณญาณพิจารณาอย่างถี่ถว้ นทุกแง่มุมและกระทาอย่างยุติธรรมโดย
อาศัยสภาพและความเหมาะสมต่างๆ ประกอบ
สมนึ ก ภัท ทิ ย ธนี (2544:3-4)ให้ค วามหมายของการวัด ผลว่ า การประเมิ น ผล
หมายถึง การตัดสินหรื อการวินิฉยั สิ่งต่างๆ ที่ได้จากการวัดผล โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใด
อย่างหนึ่ง ส่วนการประเมินทางการศึกษาหมายถึง การตัดสินใจหรื อการวินิฉยั ต่างๆ ที่ได้จากผลทาง
การศึกษา โดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส่วนกรอนสันด์ (1976:5-8) ให้ความหมายของการประเมินผลทางการศึกษาว่าการ
ประเมินผลการศึก ษาเป็ นกระบวนการตัดสิ น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอย่างมีระบบของผูส้ อนใน
วัต ถุประสงค์ของการสอนที่ ได้ต้ งั ไว้ และจะมีค วามหมายลึก ซึ้งกว่าการวัด ผล เพราะจะรวมถึง
พฤติกรรมที่วดั ได้และวัดไม่ได้ ร่ วมกับการตัดสินใจของผูส้ อน
จากการให้ความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า การประเมินผล การประเมินผล
(Evaluation) หมายถึง การวินิฉยั ตีราคา บ่งคุณค่าโดยการเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เช่น บ่ง
ว่า ดี -เลว เด่ น-ด้อย โง่ -ฉลาด พอ-ไม่พอ ผ่าน-ตก เป็ นต้น หรื อเป็ นกระบวนการวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และใช้ขอ้ มูลที่ได้มาประกอบในการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ
ส่วนการประเมินทางการศึกษา (Educational Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
นาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาร่ วมกัน แล้วตัดสิ นใจลงสรุ ป โดยการตีราคาและบ่งคุณค่าว่า เด่น - ด้อย
ผ่าน-ไม่ผา่ น หรื อหมายถึงการตัดสินคุณค่าของสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
สิ่งที่ถกู ประเมินอาจเป็ นผูเ้ รี ยน ผูส้ อน หลักสูตร เป็ นต้น แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการประเมินผูเ้ รี ยน
เพื่อตีคุณค่าของการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนแต่ละคน
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ขณะเดียวกันพิชิต ฤทธิ์จรู ญได้จาแนกประเภทของการประเมินผลออกมาเป็ น 2
ประเภทด้วยกันคือ (2545:14)
(ก) จาแนกตามวัตถุประสงค์ แบ่งเป็ น 3 ประเภทด้วยกันคือ
(1) การประเมินผลก่อนเรี ยน (Pre-Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะของผูเ้ รี ยนว่ามีความรู้เพียงพอที่จะเรี ยนต่อในรายวิชาใหม่หรื อเนื้ อหาใหม่
ได้หรื อไม่ ถ้าพบว่าความรู้พ้นื ฐานไม่เพียงพอหรื อไม่มีพฤติกรรมข้างต้นก่อนเรี ยนอาจารย์จะจัดให้มี
การสอนปรับพื้นฐานจนผูเ้ รี ยนมีความรู้เพียงพอที่จะเรี ยนในรายวิชาใหม่ได้และการสอบก่อนเรี ยน
ไม่ใช่การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เพราะอาจารย์ยงั ไม่ได้ทาการสอนในเนื้ อหาเล่า
นั้น มาก่ อนแต่ เป็ นการสอบเพื่ อวิ นิ ฉัย ( DiagnosticTest) ซึ่ งนอกจากจะช่ ว ยให้อ าจารย์ท ราบ
พื้นฐานของผูเ้ รี ยนแล้วยังช่วยให้ครู วางแผนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยนและเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการสอนและมอบหมายภาระงานการเรี ยนรู้ให้กบั ผูเ้ รี ยน และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดสาหรับการประเมินก่ อน เช่น (เกษตรชัย และหี ม, 2545:23) แบบทดสอบ
ความพร้อม (Readiness Test) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) แบบทดสอบความถนัด
(Aptitude Test) แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Tests) แบบสารวจตนเอง ( Self-report inventory)
เทคนิ ค การสังเกตการณ์ ( AbservationTechniques) แบบทดสอบวินิฉัยที่ค รู สร้าง ( Teacher –
made Diagnostic Test) แบบสอบถาม (Questionaire) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นต้น
(2) การประเมิ น ผลระหว่ า งการเรี ยนหรื อการประเมิ น ความก้า วหน้ า
(Formative Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรี ยนที่
กาหนดหรื อไม่เพี ยงใด หากพบว่ามีข ้อบกพร่ องในจุ ด ประสงค์ใดก็หาแนวทางปรั บปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องในจุดประสงค์น้ นั ๆ โดยจัดสอนซ่อมเสริ มให้แก่ผเู้ รี ยน การประเมินผลระหว่างเรี ยน
เป็ นการสอบย่อย (Formative Test) ในเนื้อหาวิชาที่สอนเท่านั้น เพื่อตรวจสอบดูความก้าวหน้าของ
การเรี ยนดูว่าผูเ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนที่กาหนดไว้หรื อไม่ อันจะนาไปสู่การสอนซ่อมเสริ ม
ปรั บปรุ งการสอนของอาจารย์อีกด้ว ย และเครื่ องมือที่ ใช้ในการวัด การประเมิน ผลระหว่างสอน
(เกษตรชัย และหีม, 2545 : 24) เช่น แบบสอบถามที่ครู ถาม (Teacher - made Test) แบบสอบถาม
ประจาหน่ วยหรื อประจาบท (Unic Test) เทคนิ คการสังเกตการณ์ ( Observation Techniques)
แบบทดสอบวินิฉยั ทัว่ ไป (Published Diagnostic Test) แบบทดสอบวินิฉัยที่ครู สร้าง ( Teacher
- made Diagnostic Test) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standard Test) เป็ นต้น
(3) การประเมินผลรวมสรุ ป (Summative Evaluation) เป็ นการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรี ยนมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าผูเ้ รี ยนมีความรู้ท้งั สิ้นเท่าไร ควรตัดสินได้ –ตก ผ่าน- ไม่
ผ่าน หรื อควรได้เกรดอะไร เป็ นต้น การประเมินผลรวมสรุ ป เป็ นการประเมินเมื่อสิ นสุ ดการเรี ยน

77
การสอน การสอนของแต่ ละวิชาอาจารย์จาเป็ นต้องประเมินให้ค รอบคลุมทุกจุ ดประสงค์ หากมี
จุดประสงค์มากครู อาจต้องเลือกบางจุดประสงค์โดยการสุ่ มเอาเฉพาะจุ ดประสงค์ที่สาคัญๆ ก็ได้
เครื่ องมือที่ ใช้ในการประเมินผลรวม (เกษมชัย และหี ม, 2545:24) เช่ น แบบทดสอบที่ ค รู สร้ าง
(Teacher - made Test) แบบมาตราวัดภาคปฏิบตั ิ ( Performance rating scales) การประเมิน
ตามสภาพที่เป็ นจริ ง (Authentic Assessment) การประเมินผลด้วยแฟ้ มสะสมผลงานของนักเรี ยน
(Student Portfolio Assessment) การสัมภาษณ์ปากเปล่า ( Oral interview) แบบทดสอบหลัง
เรี ยน (Posttest) แบบสอบถาม (Questionaire) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็ นต้น
(ข) จาแนกตามระบบการวัดผล แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้วยกันคือ
(1) การประเมิน ผลแบบอิงกลุ่ม ( Norm-referenced evaluation) เป็ นการ
ตัดสิ นคุณ ค่าของคุณลักษณะหรื อพฤติก รรมโดยเปรี ยบเทียบกับผูเ้ รี ยนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ที่ทา
ข้อสอบฉบับเดียวกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจาแนกหรื อจัดลาดับบุคคลในกลุ่มนั้นๆ ตัวอย่างของการ
ประเมินแบบอิงกลุ่ม เช่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา การสอบเข้า ทางาน การสอบ
ชิงทุนการศึกษา เป็ นต้น การประเมินผลแบบอิงกลุ่มนี้ (เกษมชัย และหี ม, 2545:8)จะมีก ารแปลง
คะแนนที่ได้จากการสอบวัดในแต่ละครั้งออกมาในรู ปแบบคะแนนที่ใช้จดั ลาดับที่เพื่อความสะดวก
ในการบอกต าแหน่ งของนัก เรี ยนแต่ ล ะคนภายในกลุ่ม เช่ น แปลงเป็ นคะแนนเปอร์ เซ็น ต์ไท ล์
(Percentile Rank) แปลงเป็ นคะแนนไซล์ ( Decile Rank) แปลงเป็ นคะแนนควอไทล์ ( Quatile
Rank) แปลงเป็ นคะแนนที่ ปกติ ( T-Score) แปลงเป็ นและคะแนนสแตนไนน์ ( Stannine) แปลง
เป็ นคะแนนซี (Z-score) เป็ นต้น
(2) การประเมิน ผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion–referencedev aluation) เป็ น
การตัดสิ นคุ ณ ค่าของคุ ณ ลัก ษณะหรื อพฤติ กรรมโดยเปรี ย บเที ยบกับเกณฑ์ ซึงเกณฑ์มีท้ งั เกณฑ์
มาตรฐาน (Standard Criterria) ที่มีอยูแ่ ล้วหรื อเกณฑ์ที่ผปู้ ระเมินกาหนดขึ้น (Arbitary Criterria)
ในทางปฏิบตั ิการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เกณฑ์จะหมายถึง กลุ่มพฤติกรรมตามจุดหมายใน
แต่ละบทหรื อหน่วยการเรี ยนโดยทัว่ ไปนิ ยมใช้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective)
หรื อกลุ่มของพฤติกรรม(Domain of behavioral)
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบ่งชี้สถานภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่ทดสอบเพื่อตัดสิ นว่าผูเ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่
และมากน้อยเพียงใดอันจะนาไปสู่การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนเมื่อผูเ้ รี ยนไม่สามารถทาข้อสอบ
ได้ถึงเกณฑ์ ต้องมีการสอนซ่อมเสริ มจนกว่าจะผ่านถึงเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์จึงเหมาะ
สาหรับการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
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ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่า การวัดผลและการประเมิน ผล หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินใจ การวินิฉยั หรื อการตีราคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยอาศัยข้อมูลหรื อรายละเอียด
จากการวัด เป็ นหลัก เพื่อประเมินคุ ณภาพ ผลการวัดและประเมินผลจะถูกต้องเหมาะสมเพียงใด
ย่อมขึ้ น อยู่ก ับการประเมิน ผลตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งการวัด ผลและการประเมิน ผลนั้น จะต้องมี
ความสัมพันธ์กนั กับกระบวนการการเรี ยนการสอนโดยต้องคานึ งถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการ
เรี ยนการสอนกล่าวคือ จุดมุ่งหมายของการสอน พฤติกรรมพื้นฐานของผูเ้ รี ยนการเรี ยนการสอน การ
วัด ผลและการประเมิน ผล และมีก ารปรั บปรุ งแก้ไขการวัด ผลและประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
ปรับปรุ งการวัด ผลและการประเมินผลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ ผูท้ ี่ ทาหน้าที่
วัดผลและประเมินผลจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม จริ ยธรรม กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความ
ยุติธรรม มีความขยันอดทน มีความละเอียดถี่ถว้ นและความตรงต่อเวลา เป็ นต้น เพื่อให้การวัดผล
และประเมินผลดาเนินไปอย่างถูกต้องไม่เกิดปัญหาและได้ผลเป็ นที่น่าเชื่อถือ
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยฟาฏอนีด้านการสร้ างจิตรสานึกให้ กบั ชุมชนด้านสันติภาพ
2.3.1 เผยแผ่ ตารา
2.3.1.1 หนังสือ อิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ
ต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มนี้เป็ นบทความวิชาการภาษาอาหรับที่นาเสนอโดย ดร.
อิสมาอีลลุต ฟี จะปะกี ยา อธิ ก ารบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
หัวข้อ “อิสลามและสันติภาพ” จัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี ระหว่างวันที่ 16-17 สิ งหาคม 2006 และได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยผูเ้ ขียนอีกครั้งเพื่อแปลเป็ น
ภาษาไทยและจัดพิมพ์เป็ นเล่มสาหรับเผยแพร่ แก่สงั คมทัว่ ไป
หนังสือเล่มนี้ได้นาเสนอคาชี้แจ้งหลายประการเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพ
ในอิสลามในมิติ ต่างๆทุก ระดับ ทั้งหมดนั้น ล้ว นเป็ นการยืนยันถึงความบริ สุทธิ์ ของอิสลามที่ถูก
ประทานลงมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อให้เป็ นศาสนาแห่งสันติภาพ และเป็ นการลบล้างข้อกล่าวหาและ
ความเข้าใจผิดของบรรดาผูท้ ี่ไม่รู้ถึงข้อเท็จจริ งของอิสลามว่ามีสันติภาพเป็ นแกนหนึ่ งของหลักคา
สอนอันบริ สุทธิ์และหนังสื อเล่มนี้ สามารถที่จะสื่ อถึงเจตนารมณ์อนั บริ สุทธิ์ ของอิสลาม และของ
ผูเ้ ขียนที่ได้ทุ่มเทกายใจเพื่อนาเสนอสัจธรรมแห่ งอิสลามมาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้ และมุ่งมัน่ เพื่อ
นาเสนอและสนับสนุ น กระบวนการสันติ ภ าพในรู ปลักษณ์ ข องอิสลามทั้งในระดับภูมิภ าคและ
ประชาคมระหว่างประเทศเสมอมา อย่างน้อยที่สุดการนาเสนอ “อิสลม ศาสนาแห่ งสันติภาพ” คง
เพียงพอที่จะยืนยันถึงความคิดและสานึกของผูเ้ ขียนที่แสดงออกถึงความรักและจิตที่ใฝ่ สันติภาพ ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นชัดเจนในความอุตสาหะและความตั้งใจที่จะพื้นฟูและนาสิ่งที่ดีสู่สงั คมโดยรวมตลอด
มา
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2.3.1.2 หนังสือ เราคือประชาชาติเดี่ยวกัน
หนังสือเราคือประชาชาติเดี่ยวกัน เป็ นหนังสือที่เขียนขึ้นเนื่องจากในปัจจุบนั ความ
เข้าใจและจิต สานึ ก ด้านความเป็ นประชาชาติเดี ยวกันอัน เป็ นวิธีการดาเนิ น ชี วิต ของประชาชาติ
อิสลามที่แท้จริ งเกือบจะถูกลบเลือนจากมโนคติ ของชาวมุสลิมส่ วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ประเทศนี้ จน
กลายเป็ นสังคมที่อุดมด้วยความขัดแย้ง แตกแยก และวุ่นวายที่ยากแก่การเยีย่ วยา
ด้วยจิตสานึกแห่งความรับผิดชอบที่เท่าทวีคูณในการให้คาชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง
ของความเป็ นประชาชาติเดียวกันแก่สงั คมมุสลิม ผูเ้ ขียนจึงได้เรี ยบเรี ยงบทความชิ้นนี้ เพื่อชี้แจ้งให้
ทุกคนจะได้ประจักษ์ถึงความหมายที่แท้จริ งของความเป็ นประชาชาติเดียวกัน โดยหวังว่าจะสามารถ
เป็ นแนวทางในการต่อสูต้ ่อไปในอนาคต
2.3.1.3 หนังสืออันนะซีฮะอฺ
หนังสืออันนะซีฮะอฺ เป็ นหนังสือที่เขียนขึ้นเนื่องจากพี่นอ้ งมุสลิมบางกลุ่มยังเข้าใจ
คลุมเครื อเกี่ ยวกับความหมายของ “อุมมะฮฺ วาหิ ดะฮฺ 17” อันเป็ นวิธีชีวิต ของอะฮฺ ลุสสุ นนะฮฺ วลั ญะ
มาอะฮฺ 18 เป็ นเหตุให้เกิดข้อพิพาท การกล่าวหาและโจมตีฝ่ายที่มีความเห็นต่าง จนเกิดความขัดแย้งที่
รุ น แรงและแบ่งผัก แบ่งฝ่ าย ดังนั้น ผูเ้ ขี ย นจึ งประสงค์จะมอบคานะศิหะฮฺ 19แด่ สังคมมุสลิมผ่าน
หนังสือเกี่ยวกับการนะศิหะฮฺ องค์ประกอบ เงื่อนไขและมารยาทเล่มนี้ เพื่อใช้เป็ นคู่มือในชีวิตการ
ต่อสู้ของอะฮฺ ลุสสุ น นะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ และบรรเทาความขัด แย้งและข้อพิพาทในระหว่างพี่น้อง
มุสลิม อันนาไปสู่ความเป็ นเอกภาพด้านแนวคิด และฟื้ นฟูปัญญาให้บรรเจิดและปกป้ องเอกภาพของ
“อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ ” ผ่านกระบวนการตักเตือนอย่างเป็ นระบบ
2.3.1.4 หนังสือ 12 โอวาท
หนั ง สื อ 12โ อ ว า ท แ ด่ ค ร อ บ ค รั ว ช า ว ม อย . เ ขี ย น ขึ้ น โ ด ย อธิ ก า ร บ ดี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีวตั ถุประสงค์เพื่อเชิญชวน ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร และนิ สิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีปฏิบตั ิคุณงามความดีดว้ ยวิญญาณของการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะด้วย
ความบริ สุทธ์ใจ มัน่ คงต่ อเนื่ องบนพื้น ฐานโอวาท 12 ประการนี้ และพร้ อมใจกัน รั บอะมานะฮฺ
ของอัลลอฮฺ  และรอซูล  อะมานะฮฺ ที่มีความมุ่งมัน่ ทาให้ตนเองและมวลมนุ ษย์หลุดพ้นจาก
ความมืดมนของการปฏิเสธศรัทธา การตั้งภาคี ความไม่รู้ ความอุตริ ในศาสนา สู่อาทิตย์อุทยั แห่ ง
ความศรัทธา ความบริ สุทธิ์ใจ อิสลามและซุนนะฮฺ และทุกคนต่างรับอะมานะฮฺ 20ในการสรรค์สร้าง
17

อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ คือประชาชาติเดียวกัน

18

ของอะฮฺลุสสุ นนะฮฺวลั ญะมาอะฮฺ คือบรรดาผูท้ ี่ตามแนวทางของท่านศาสทูตมุฮมั มัด 

19

นะศิหะฮฺ คือ การตักเตือน

20

อะมานะฮฺ คือ หน้าที่หรื อความรับผิดชอบ
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สังคมมะดะนียท์ ี่อยูบ่ นพื้นฐานกฎเกณฑ์ที่อลั ลอฮฺ ได้กาหนดไว้ และแนวทางของท่านนบีมูฮมั
มัด  ภายใต้ก ารอรรถาธิบายจากบรรดานัก วิชาการมุสลิมผูไ้ ด้รับการยอมรับ และเพื่อเป็ นการ
ตักเตือนเพราะศาสนาคือการตักเตือน ซึ่งประกอบด้วย 12 โอวาท ดังนี้
(1) ขอให้ทุกท่านยาเกรงต่ออัลลอฮฺ  ผูท้ รงรอบรู้และผูท้ รงวิทยญาณ
(2) ขอให้ทุกท่านที่เป็ นมุสลิมีนจงหมัน่ ละหมาดฟัรฎหู้ าเวลาทุกครั้งพร้อมญะ
มาอะฮฺที่มสั ยิด ส่วนมุสลีมะฮฺขอให้ละหมาดในช่วงต้นเวลาทุกครั้งด้วย อ่านอัลกุรอานเป็ นกิจวัตร
ประจาวัน อ่านอัซการฺ นะบะวียะฮฺทุกเช้าเย็น ซิกิรและละหมาดสุนตั ต่างๆ
(3) ขอให้ทุกท่านมุ่งมัน่ ในการเพิ่มพูนความรู้แก่ ตนเองและให้ความสาคัญกับ
ภาษาต่างๆ
(4) ขอให้ทุกท่านถักท่อสายสัมพันธ์แห่ งความเป็ นภารดรภาพในอิสลามที่พนั
ผูกในครอบครัวอันเดี่ยวกันอย่างแน่ นแฟ้ น บนหลักการวะลาอฺ ทาความรู้จกั ถามไถ่ทุกข์สุขอย่าง
ใกล้ชิด ให้และรับสลามด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้มและอื่นๆที่สามารถทาให้เกิดความรักซึ่งกันและกัน
(5) ขอให้ทุก ท่ านพึ่งตระหนัก ว่า มนุ ษ ย์ทุกคนล้ว นเป็ นบ่ าวของอัลลอฮฺ 
ลูกหลานของนบีอาดัมและประชาชาติ ของนบีมูฮมั มัด  ให้เผยแผ่โดยการใช้หลักวิทยปั ญญาอัน
ลุ่มลึก
(6) ขอให้ ทุ ก ท่ า นมุ่ ง มั่น และให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ หารเวลาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(7) จงหมัน่ รั ก ษาละหมาดซุ ฮ รี พ ร้ อมญะมาอะฮฺ ณ มัสยิด อัล หะรอมัย น์ ใ น
มหาวิทยาลัย
(8) ขอให้ทุกท่านทางานด้วยความมุ่งมัน่ โดยปฏิบตั ิตามและยึดมัน่ ใน
กฎระเบียบต่างๆ
(9) พึ่งสวมใส่อาภรณ์ตามบทบัญญัติของอิสลามที่เน้นความสะอาด มีความสง่า
งาม ความพอเพียงและปกปิ ดเอาเราะฮฺ ไม่คล้อยตามแฟชัน่ ญาฮิลิยะฮฺ
(10) ขอให้ทุก ท่ านรั ก ษาประกาศ กฎระเบี ยบข้อบังคับ และข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
(11) ขอให้ทุกท่านรักษาความสะอาดเรี ยบร้อย ความสงบและความสวยงามของ
มหาวิทยาลัย
(12) ขอให้ทุก ท่ า นห่ า งไกลจากบรรยากาศแห่ งการล่ว งละเมิด ระมัด ระวัง
ความสัมพันธ์ที่หะรอมระหว่างชายหญิงอย่างเคร่ งครัด
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2.3.1.5 หนังสือสิทธิชนต่างศาสนิกในประเทศอิสลาม
หนังสือสิทธิชนต่างศาสนิ กในประเทศอิสลาม เป็ นหนังสื อที่เขียนโดย ดร.ศอลิฮ
บินฮูเซ็น อัลอายัด แปลโดยมุฮมั มัด อัลฟารี ตี แปลเป็ นภาษามลายู ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้รู้ ว่า
อิสลามได้ให้สิทธิต่างๆ ของศาสนิ กชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามหรื อในประเทศมุสลิม
ด้วยความยุติธรรม โดยเฉพาะท่านนบีมฮู มั มัด  คอลีฟะฮฺ อัรรอซีดีนและบรรดาคอลีฟะฮฺอื่นๆ การ
ปฏิบตั ิ ของพวกเขาจะปฏิบัติดว้ ยความยุติ ธรรมถึงแม้ประชาชนที่อยู่ภายใต้ก ารปกครองจะไม่ใช่
มุสลิมก็ตามและเพื่อเป็ นคาตอบสาหรับข้อกล่าวหาต่างๆจากศัตรู อิสลามที่ได้กล่าวอิสลามว่า หัว
รุ นแรง ก่อการร้าย ซึ่งพวกเขามีวตั ถุประให้คนในโลกเกิดโรคกลัวอิสลาม หนังสื อเล่มสามารถให้
คาตอบสาหรับบุคคลที่มีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับอิสลามและสามารถทาให้เข้าใจถึงสันติภาพที่อยู่
ภายใต้การปกครองของอิสลาม
จากผลการศึก ษาวิจ ัยเอกสารดังกล่าวข้างต้น จะเห็น ได้ว่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี มี
นโยบายหลัก ๆ ในการสร้ างสันติ ภ าพในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้และสังคมโลกมีอยู่ 3ด้าน
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(ก)นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดา้ นการเปิ ดหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุ น
สัน ติ ภ าพ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยหลัก สู ต รอิสลามศึก ษา หลัก สู ต รมหาบัณ ฑิ ต การเมืองการปกครอง
รายวิชาอัลกุรอาน รายวิชาสันติศึกษา และรายวิชาการจัดการสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะรายวิชาอัลกุรอานและรายวิชาสันติศึกษาเป็ นรายวิชาบังคับให้
นักศึกษาทุกคนต้องลงเรี ยนเพราะต้องการให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในเรื่ องสันติภาพและต้องการให้
นักศึกษาเป็ นบุคคลที่รักสันติภาพ นี้คือนโยบายหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ให้ความสาคัญที่จะทาให้
นัก ศึก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีแนวคิ ด ในการสร้ างสัน ติ ภ าพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสังคมโลก
(ข)นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดา้ นการผลิตบัณฑิ ตเพื่อสร้ างสัน ติภ าพใน
สังคม
มหาวิทยาลัย ฟาฏอนี มีน โยบายในการผลิต บัณ ฑิ ต เพื่อสร้ างสัน ติ ภ าพโดยผ่า น
หลักสูตรการเรี ยนการสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกียามุลลัยลฺ 21 กลุ่มศึกษาอัลกรุ อานและ
อบรมแก่ น าต่ างๆ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ที่ จ ะทาให้นัก ศึก ษาและบุ ค คลกรมีแนวคิ ด ในเรื่ องสัน ติ ภ าพใน
แนวทางเดียวกัน ในจุดนี้แหล่ะที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีผลผลิตเกือบๆหมื่นคน รวมถึงปริ ญญาตรี ป.
บัณฑิต และปริ ญญาโท ทั้งหมดนี้เราไม่เคยได้ข่าวว่าบัณฑิตของเรามีปัญหาความขัดแย้งหรื อต่อต้าน
21
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สันติภาพ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีส่วนร่ วมในการสร้างสันติ ภาพในตาแหน่ งต่างๆ เช่น อาจารย์ ครู
อุสตาด นักธุรกิจ นักการเมือง สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตาบล ผูใ้ หญ่ บา้ นและผูร้ ับเหมางานต่างๆ
จะทางานในตาแหน่งใดก็ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วนร่ วมในการสร้างสันติภาพใน
ทุกๆ พื้นที่ที่สงั คมต้องการสันติภาพ
(ค)นโยบายของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้านการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ก ับชุ ม ชนด้า น
สันติภาพ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความพยายามที่จะทาให้องค์กรแห่ งนี้ เป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้ และองค์กรแห่ งสันติ ภ าพในรู ปแบบอิสลามผ่านการนาเสนอสัน ติภ าพต่ างๆให้ก ับ คนใน
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผ่านการเขียนตารา เช่น หนังสืออิสลามศาสนาแห่งสันติภาพ หนังสื อ
เราคื อประชาชาติ เดี ยวกัน หนังสื ออัน นะซี ฮ ะฮฺ หนังสื อ 12โอวาท อธิก ารบดี และหนังสื อสิ ทธิ
มนุษยชนในอิสลาม สิ่งเหล่านี้อาจทาให้คนในสังคมมีความรู้และสามารถสร้างสันติภาพในชุมชนที่
ตนอยูไ่ ด้ ส่วนการนาเสนอบนเวทีต่างๆ เพื่อให้มนุษย์เข้าใจและมีความรู้สึกรักสันติภาพและที่สาคัญ
มากกว่านั้นคือมนุษย์ทุกคนให้ความสาคัญในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สังคมโลก

