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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 

(กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา)



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร   

เรื่อง  ก�าหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕4  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก�าหนดเป�าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองให�ใช�
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
โรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมีส�วน
ร�วมของผู�เก่ียวข�อง  บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู�ปกครอง  และประชาชนชุมชนให�เหมาะสมและสอดคล�องกัน  เพื่อ
น�าไปสู�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖4            
เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4  เพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหาดใหญ�วิทยา
คารมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก�าหนดค�าเป�าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  21 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 
 
 
                                                                               (นายยู�โสบ    แขกพงศ์) 
                                                                     ผู�อ�านวยการโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 
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การก�าหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ป�การศึกษา ๒๕๖4 
เรื่อง  ก�าหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 82.25 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 

ประเด็น ๑.๑ มีการพัฒนาด�านร�างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได� 

ร�อยละ 85 นางสาวนูรอัยนี  สายสล�า 
นางสาวหะนีฟะฮ�  หวังโสะ 

ประเด็นย�อย 1.1.1 ร�อยละ   ของเด็กมีน้�าหนัก ส�วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ประเด็นย�อย 1.1.2 ร�อยละ   ของเด็กมีการเคล่ือนไหวร�างการ
คล�องแคล�ว ทรงตัวได�ดี ใช�มือและตาประสานสัมพันธ์ได�ดี 

ประเด็นย�อย 1.1.3 ร�อยละ   ของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ส�วนตัวและปฏิบัติจนเป�นนิสัย 

ประเด็นย�อย 1.1.4 ร�อยละ   ของเด็กปฏิบัติตนตามข�อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเสี่ยงต�อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล�อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 

๑.๒ มีการพัฒนาด�านอารมณ�  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ�ได� 

ร�อยละ 82 นางสาวหะนีฟะฮ�  หวังโสะ 

ประเด็นย�อย 1.2.1 ร�อยละ   ของเด็กร�าเร่ิงแจ�มใส แสดงอารมณ์ 
ความรู�สึกได�เหมาะสม 

ประเด็นย�อย 1.2.2 ร�อยละ   ของเด็กรู�จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการ
รอคอย 

ประเด็นย�อย 1.2.3 ร�อยละ   ของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและผู�อื่น 

ประเด็นย�อย 1.2.4 ร�อยละ   ของเด็กมีจิตส�านึกและค�านิยมที่ดี 

ประเด็นย�อย 1.2.5 ร�อยละ   ของเด็กมีความม่ีนใจ กล�าพูด กล�า
แสดงออก 

ประเด็นย�อย 1.2.6 ร�อยละ   ของเด็กช�วยเหลือแบ�งป�น 

ประเด็นย�อย 1.2.7 ร�อยละ   ของเด็กเคารพสิทธิ รู�หน�าท่ีรับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น 

ประเด็นย�อย 1.2.8 ร�อยละ   ของเด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก�าหนด 

ประเด็นย�อย 1.2.9 ร�อยละ   ของเด็กมีความสุขกับศิลปะดินตรี และ
เคลื่อนไหว 

๑.๓ มีการพัฒนาการด�านสังคม  ช�วยเหลือตนเอง  และเป�นสมาชิก
ที่ดีของสังคม 

ร�อยละ 82 นางสาวอัสหมะ  หล�าหาบ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 1.3.1 ร�อยละ   ของเด็กช�วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวัน มีวินัยในตนเอง 

ประเด็นย�อย 1.3.2 ร�อยละ   ของเด็กประหยัดและพอเพียง 

ประเด็นย�อย 1.3.3 ร�อยละ   ของเด็กมีส�วนร�วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล�อมในและนอกห�องเรียน 

ประเด็นย�อย 1.3.4 ร�อยละ   ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
เช�นการไหว� การยิ้ม การทักทาย และมีความสัมมาคารวะกับผู�ใหญ� 
ฯลฯ 

ประเด็นย�อย 1.3.5 ร�อยละ   ของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความ
แตกต�างระหว�างบุคคล เช�น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป�นต�น 

ประเด็นย�อย 1.3.6 ร�อยละ   ของเด็กเล�นและท�างานร�วมกับผู�อื่นได� 
แก�ไขข�อขัดแย�งโดยปราศากการใช�ความรุนแรง 

๑.๔ มีพัฒนาการด�านสติป�ญญา  ส่ือสารได�  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
และแสวงหาความรู�ได�  

ร�อยละ 80 ว�าที่ รต.หญิงมีนา กุลนิล 

ประเด็นย�อย 1.4.1 ร�อยละ   ของเด็กสนทนาโต�ตอบและเล�าเร�องให�
ผู�อื่นเข�าใจ 

ประเด็นย�อย 1.4.2 ร�อยละ   ของเด็กต้ังค�าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจ
หรือสงสัย และพยายามค�นหาค�าตอบ 

ประเด็นย�อย 1.4.3 ร�อยละ   ของเด็กอ�านนิทานและเล�าเรื่องท่ีตนเอง
อ�านได�เหมาะสมกับวัย 

ประเด็นย�อย 1.4.4 ร�อยละ   ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก�ป�ญหาและสามารถตัดสินในเรื่องง�ายๆ ได� 

ประเด็นย�อย 1.4.5 ร�อยละ   ของเด็กสร�างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช�น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท�าทาง การเล�นอิสระ 
ฯลฯ 

ประเด็นย�อย 1.4.6 ร�อยละ   ของเด็กใช�สื่อเทคโนโลยี เช�น แว�น
ขยาย แม�เหล็ก กล�องติจิตอล ฯลฯ เป�นเครื่องมือในการเรียนรู�และ
แสวงหาความรู�ได� 

ประเด็นย�อย 1.4.7 ร�อยละ   ของเด็กที่มีพื้นฐานด�านมิติสัมพันธ์และ
การกะประมาณได�เหมาะสมตามวัย 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 87.50 นายวิทยา   พยายาม 

2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด�าน  สอดคล�องกับ
บริบทของท�องถิ่น 

ร�อยละ 87 นายยู�โสบ  แขกพงศ� 
นายวิทยา  พยายาม 
นางสาวอารีร�ะ   บินล�ะ ประเด็นย�อย 2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ�น และสอดคล�อง

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 



4 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 2.1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร�อม
และไม�เร�งรัดวิชาการ 

ประเด็นย�อย 2.1.3 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเน�นการเรียนรู�ผ�าน
การเล�น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

  

ประเด็นย�อย 2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต�องการและความแตกต�างของเด็กปกติและกลุ�มเป�าหมายเฉพาะท่ี
สอดคล�องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท�องถิ่น 

ประเด็นย�อย 2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรอย�างต�อเน่ือง 

2.2. จัดครูให�เพียงพอกับชั้นเรียน ร�อยละ 88 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 

ประเด็นย�อย 2.2.1 จัดครูครบชั้นเรียน 

ประเด็นย�อย 2.2.2 จัดครูให�มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์ 

ประเด็นย�อย 2.2.3 จัดครูไม�จบการศึกษาปฐมวัยแต�ผ�านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

ประเด็นย�อย 2.2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 

ประเด็นย�อย 2.2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ�านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

2.3. ส�งเสริมให�ครูมีความเชี่ยวชาญด�านการจัดประสบการณ�  ร�อยละ 87 นางสาวอารีร�ะ   บินล�ะ 

ประเด็นย�อย 2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความรู�
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นย�อย 2.3.2 ส�งเสริมครูให�มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก 

ประเด็นย�อย 2.3.3 ส�งเสริมครูใช�ประสบการณ์ส�าคัญในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป�น
รายบุคคล 

ประเด็นย�อย 2.3.4 ส�งเสริมให�ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

ประเด็นย�อย 2.3.5 ส�งเสริมให�ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช�
ชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC) 

2.4. จัดสภาพแวดล�อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู�  อย�างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ร�อยละ 89 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 

ประเด็นย�อย 2.4.1 จัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียนที่ค�านึงถึง
ความปลอดภัย 

ประเด็นย�อย 2.4.2 จัดสภาพแวดล�อมภายนอกห�องเรียนที่ค�านึงถึง
ความปลอดภัย 

ประเด็นย�อย 2.4.3 ส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ที่เป�นรายบุคคลและ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
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ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

กลุ�ม เล�นแบบร�วมมือร�วมใจ 

ประเด็นย�อย 2.4.4 จัดให�มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการ
เรียนรู� ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช�น ของเล�น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส�าหรับเด็กมุดลอด ป�นป�าย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหา
ความรู� 

  

ประเด็นย�อย 2.4.5 จัดห�องประกอบท่ีเอื้อต�อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

2.5. ให�บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู�เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ� 

ร�อยละ 89 นางสาวนูรรอ   หามะ 

ประเด็นย�อย 2.5.1 อ�านวยความสะดวกและให�บริการสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู� 

ประเด็นย�อย 2.5.2 พัฒนาครูให�มีความรู�ความสามารถในการผลิต
และใช�สื่อในการจัดประสบการณ ์

ประเด็นย�อย 2.5.3 มีการนิเทศติดตามการใช�สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

ประเด็นย�อย 2.5.4 มีการน�าผลการนิเทศติดตามการใช�สื่อมาใช�เป�น
ข�อมูลในการพัฒนา 

ประเด็นย�อย 2.5.5 ส�งเสริม สนับสนุนการเผยแพร�การพัฒนาส่ือ 
และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ ์

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเป�ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝ�ายมี
ส�วนร�วม 

ร�อยละ 89 นายวิทยา  พยายาม 

ประเด็นย�อย 2.6.1 ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ประเด็นย�อย 2.6.2 จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก�าหนดและด�าเนินการตามแผน 

ประเด็นย�อย 2.6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ประเด็นย�อย 2.6.4  มีการติดตามผลการด�าเนินงาน และจัดท�า
รายงานผล การประเมินตนเองประจ�าป� และรายงานผลการประเมิน
ตนเองให�หน�วยงานต�นสังกัด 

ประเด็นย�อย 2.6.5 น�าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู�ปกครองและผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�ายมีส�วนร�วม 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ�ที่เน�นเด็กเป�นส�าคัญ 90 นางสาวอารีร�ะ  บินล�ะ 

3.1. จัดประสบการณ�ที่ส�งเสริมให�เด็กมีการพัฒนาการทุกด�านอย�าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ร�อยละ 87 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 
นางสาวอัสหมะ  หล�าหาบ 

ประเด็นย�อย 3.1.1 มีการวิเคราะห์ข�อมูลเด็กเป�นรายบุคคล 
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ประเด็นย�อย 3.1.2 จัดท�าแผนและใช�แผนการจัดประสบการณ์จาก
การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

ประเด็นย�อย 3.1.3 จัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด�าน 
ท้ังด�านร�างกาย ด�านอารมณ์จิตใจ ด�านสังคม และด�านสติป�ญญา โดย 
ไม�มุ�งเน�นการพัฒนาด�านใดด�านหน่ึงเพียงด�านเดียว 

3.2. สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณ�ตรง  เล�นและปฏิบัติ
อย�างมีความสุข  

ร�อยละ 91 นางสาวอารีร�ะ  บินล�ะ 
นางสาวอัสหมะ  หล�าหาบ 

ประเด็นย�อย 3.2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 

ประเด็นย�อย 3.2.2  ให�เด็กมีโอกาสเลือกท�ากิจกรรมอย�างอิสระ ตาม
ความต�องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต�อวิธีการเรียนรู�
ของเด็กเป�นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล�งเรียนรู�ที่
หลากหลาย 

ประเด็นย�อย 3.2.3  เด็กได�เลือกเล�น เรียนรู�ลงมือ กระท�า และสร�าง
องค์ความรู�ด�วยตนเอง 

3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต�อการเรียนรู�ใช�สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ร�อยละ 91 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 
 

ประเด็นย�อย 3.3.1  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล�อมในห�องเรียนได�
สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ�ายเทสะดวก 

ประเด็นย�อย 3.3.2  จัดให�มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส�าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

ประเด็นย�อย 3.3.3  จัดให�เด็กมีส�วนร�วมในการจัดภาพแวดล�อมใน
ห�องเรียน เช�น ป�ายนิเทศ การดูแลต�นไม� เป�นต�น 

ประเด็นย�อย 3.3.4  ใช�สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช�วงอายุ 
ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู�ของเด็ก เช�น กล�องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส�าหรับการเรียนรู�กลุ�มย�อย สื่อของเล�นท่ีกระตุ�นให�คิด
และหาค�าตอบ เป�นต�น 

3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน�าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ�และพัฒนาเด็ก 

ร�อยละ 91 ว�าที่ รต.หญิงมีนา  กุลนิล 
 

ประเด็นย�อย 3.4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ�าวันด�วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ประเด็นย�อย 3.4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู�ปกครองและผู�เกี่ยวข�องมีส�วนร�วม 

ประเด็นย�อย 3.4.3 น�าผลการประเมินที่ได�ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก
อย�างเป�นระบบและต�อเน่ือง 

ประเด็นย�อย 3.4.4 น�าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู�โดยใช�
กระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 86.58  

 
การก�าหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ป�การศึกษา ๒๕๖4 
เรื่อง  ก�าหนดค�าเป�าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 
   

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู�เรียน 83.29 นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต�ะ 
นางสาวอัสมา  หลับด�วง 

ประเด็น 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน ร�อยละ  80.83 นางสาวอุสนา  ปานาวา 
นางสาวนุสเร�าะ  บิลเอียด 

ประเด็นย�อย 1.1.1 มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค�านวณ 

ร�อยละ 83 นางสาวซูฟ�ยะห์  อาแว 
นางสาวนูรพิตรี  ศรีแก�ว 
นางสาวป��นทิพย์   นิลรัตน์  ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.1 ร�อยละของผู�เรียนมีทักษะในการอ�านในแต�

ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.2 ร�อยละของผู�เรียนมีทักษะในการเขียนในแต�
ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.1.3 ร�อยละของผู�เรียนมีทักษะในการสื่อสารใน
แต�ละระดับช้ันตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก�าหนด 
ประเด็นย�อย 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห� คิดอย�าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก�ป�ญหา 

ร�อยละ 75 นางสาวอุสนา  ปานาวา 
นางสาวพัตตู  อาแวกาจิ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.1 ร�อยละของผู�เรียนมีความสามารถในการคิด
จ�าแนกแยกแยะ ใคร�ครวญ ไตร�ตรองอย�างรอบคอบโดยใช�เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.2 ร�อยละของผู�เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.2.3 ร�อยละของผู�เรียนมีความสามารถในการ
แก�ป�ญหาอย�างมีเหตุผล 
ประเด็นย�อย 1.1.3 มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม ร�อยละ 78 นางสาวฟ�รฮานะฮ์   สาเอียด 

นางสาวซุกรียะห์  เด็นมาน๊ิ ประเด็นสนับสนุน 1.1.3.1 ร�อยละของผู�เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู�ของท้ังตัวเองและจากการท�างานเป�นทีม 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.3.2 ร�อยละของผู�เรียนทีส่ามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู�และประสบการณ์มาใช�ในการสร�างสรรค์ส่ิงใหม� ๆ อาจเป�น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตรูปแบบอื่น ๆ  
ประเด็นย�อย 1.1.4 มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

ร�อยละ 75 นายอิกรอม  เจะหะ 
นางสาวซุกรียะห์  เด็นมาน๊ิ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.1 ร�อยละของผู�เรียนมีความสามารถในการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด�าน
การเรียนรู� การสื่อสาร การท�างานอย�างสร�างสรรค์ และมีคุณธรรม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร�อยละ 82 นางสาวอัสมา  หลับด�วง 
นางสาวนุสเร�าะ  บิลเอียด 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.1 ร�อยละของผู�เรียนบรรลผุลการเรียนรู�ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.2 ร�อยละของผู�เรียนมีความก�าวหน�าในผลการ
เรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.5.3 ร�อยละของผู�เรียนมีความก�าวหน�าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ 
ประเด็นย�อย 1.1.6 มีความรู�ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต�องาน
อาชีพ 

ร�อยละ 92 นางสาวทัตชญา  อัตตนันทกร 
นางสาวพาฎีละห์  หามะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.1.6.1 ร�อยละของผู�เรียนมีความรู� ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีในการศึกษาต�อ 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.6.2 ร�อยละของผู�เรียนมีความรู� ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีในการจัดการ การท�างานหรืองานอาชีพ 
ประเด็น 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค�ของผู�เรียน 85.75 นางสาวทัตชญา อัตตนันทกร

นางสาวพาฎีละห�  หามะ 
ประเด็นย�อย 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก�าหนด 

ร�อยละ 75 นางสาวทัตชญา  อัตตนันทกร 
นางสาวพาฎีละห์  หามะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.2.1.1 ร�อยละของผู�เรียนมีพฤติกรรมและค�านิยม
เป�นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามที่โรงเรียนก�าหนด และ
เคารพในกฎกติกา   
ประเด็นย�อย 1.2.2 ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป�นไทย ร�อยละ 100 นางสาวทัตชญา  อัตตนันทกร 

นางสาวพาฎีละห์  หามะ ประเด็นสนับสนุน 1.2.2.1 ร�อยละของผู�เรียนมีความภูมิใจในท�องถ่ิน
โดยการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
ป�ญญาไทย 
ประเด็นย�อย 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�าง
และหลากหลาย 

ร�อยละ 75 นายอิกรอม  เจะหะ 
นางสาวพาฎีละห์  หามะ 

ประเด็นสนับสนุน 1.2.3.1 ร�อยละของผู�เรียนยอมรับและอยู�ร�วมกันบน
ความแตกต�างระหว�างบุคคลในด�านเพศตามที่อิสลามยอมรับ วัย  เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
ประเด็นสนับสนุน 1.2.3.2 ร�อยละของผู�เรียนที่เป�นพลเมืองดีของชาติ 
ประเด็นย�อย 1.2.4 สุขภาวะทางร�างกายและจิตสังคม ร�อยละ 93 นายอุลฟ�  มามะ 

นางสาวกามารีย�ะ  สามะ ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.1 ร�อยละของผู�เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย�างเหมาะสมในแต�ละช�วง
วัย 
ประเด็นสนับสนุน 1.1.4.2 ร�อยละของผู�เรียนสามารถอยู�ร�วมกับคนอื่น
อย�างมีความสุข เข�าใจผู�อ่ืน ไม�มีความขัดแย�งกับผู�อื่น 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 84.50 นายยู�โสบ  แขกพงศ� 
ประเด็น 2.1 มีเป�าหมายวิสัยทัศน�และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก�าหนดชัดเจน 

ร�อยละ 80 นายยู�โสบ แขกพงศ� 

ประเด็นย�อย 2.1.1 ก�าหนดเป�าหมายที่สอดคล�องกับบริบทของ
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

สถานศึกษา ความต�องการของชุมชน ท�องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต�นสังกัด 
ประเด็นย�อย 2.1.2 ก�าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล�อง เชื่อมโยง 
กับเป�าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห�งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต�นสังกัด 
ประเด็นย�อย 2.1.3 ก�าหนดเป�าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ ทันต�อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ประเด็นย�อย 2.1.4 น�าเป�าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ�านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ประเด็นย�อย 2.1.5 น�าเป�าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร� ต�อสาธารณชน 
ประเด็น 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร�อยละ 87 นายยู�โสบ   แขกพงศ์ 
ประเด็นย�อย 2.2.1 มีการวางแผนก�าหนดเป�าหมายของแต�ละงานที่ส�งผล
ต�อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย�างเป�นระบบ 
ประเด็นย�อย 2.2.2 มีการน�าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย�างต�อเนื่อง 
ประเด็นย�อย 2.2.3 มีการบริหารอัตราก�าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
ประเด็นย�อย 2.2.4 สถานศึกษามีการน�าข�อมูลมาใช�ในการพัฒนา
สถานศึกษา 
ประเด็นย�อย 2.2.5 สถานศึกษาให�บุคลากรและผู�ทีเกี่ยวข�องทุกฝ�ายมี
ส�วนร�วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร�วมรับผิดชอบต�อผลการ
จัดการศึกษา 
ประเด็นย�อย 2.2.6 มีคู�มือระบบปฏิบัติงานทุกๆ งานของสถานศึกษา
เพ่ือความเข�าใจข้ันตอนของการท�างานตลอดตั้งแต�เริ่มต�นและสิ้นสุดใน
แต�ละงาน 
ประเด็น 2.3 ด�าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน�นคุณภาพผู�เรียนรอบ
ด�านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ�มเป�าหมาย 

ร�อยละ 86 นายยู�โสบ   แขกพงศ์ 
นางสาวซุกรียะห์  เด็นมาน�ะ 

ประเด็นย�อย 2.3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด�านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต�องการของผู�เรียน ท่ีสอดคล�องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท�องถิ่น 
ประเด็นย�อย 2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน�น
คุณภาพผู�เรียนรอบด�านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
ประเด็นย�อย 2.3.3 ก�าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ�มเป�าหมาย 
ประเด็นย�อย 2.3.4 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให�
ทันต�อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
ประเด็น 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ร�อยละ 85 นายยู�โสบ  แขกพงศ์ 
นายวิทยา  พยายาม 

ประเด็นย�อย 2.4.1 ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให�มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและให�เป�นบุคคลกรที่มีบุคลิกภาพ ความรู� 
สมรรถนะและคุณสมบัติต�าง ๆ เฉพาะตามสถานศึกษาก�าหนด  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 2.4.2 จัดให�มีชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ ( PLC, lesson 
study, CoPs, KM) ที่สามารถด�าเนินการได�อย�างมีประสิทธิภาพใน
การยกระดับการเรียนรู�ของผู�เรียนและยกระดับงานสนับสนุนต�าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
ประเด็นย�อย 2.4.3 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต�อการเรียนรู�ของผู�เรียนอย�างต�อเนื่องสม่�าเสมอ (การ
ประชุมติดตาม กิจกรรมสะท�อนผลการท�างาน) 
ประเด็นย�อย 2.4.4 ถอดบทเรียนเพ่ือสร�างนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเป�น
แบบอย�างที่ดีท่ีส�งผลต�อการเรียนรู�ของผู�เรียน 
ประเด็น 2.5 จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต�อ
การจัดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ 

ร�อยละ 87 นายยู�โสบ  แขกพงศ์ 
นายวิทยา  พยายาม 
นายมูฮัมหมัดคอลีล  บินอะฮ์
หมัด 
นายสุริยพงศ์   สังขาว 

ประเด็นย�อย 2.5.1 จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายในห�องเรียน 
ค�านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนมีความเป�นระเบียบเรียบร�อยสะอาด 
น�าอยู�และมีเทคโนโลยีที่เอ้ือต�อการเรียนรู� 
ประเด็นย�อย 2.5.2 จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพภายนอกห�องเรียน ท่ี
เอื้อต�อการเรียนรู� และค�านึงถึงความปลอดภัย 
ประเด็นย�อย 2.5.3 จัดสภาพแวดล�อมท่ีส�งเสริมให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�
เป�นรายบุคคล และเป�นกลุ�ม 
ประเด็นย�อย 2.5.4 จัดสภาพแวดล�อมทางสังคม ที่เอื้อต�อการจัดการ
เรียนรู� และมีความปลอดภัย 
ประเด็นย�อย 2.5.5 จัดให�ผู�เรียนได�ใช�ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล�อมตามศักยภาพของผู�เรียน 
ประเด็น 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู� 

ร�อยละ 87 นายยู�โสบ  แขกพงศ์ 
นายวิทยา  พยายาม 
นายมูฮัมหมัดคอลีล  บินอะฮ์
หมัด 

ประเด็นย�อย 2.6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู�และการดูแลนักเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา (ติดตั้งระบบแสกนบัตรส�าหรับการติดตามการเข�าร�วม
กิจกรรมต�าง ๆ ของโรงเรียน) 
ประเด็นย�อย 2.6.2 ให�บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช�ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
(ระบบอินเตอร�เน็ตไร�สาย  Software ที่เอ้ือต�อการบริหารจัดการ การ
จัดการชั้นเรียนและการเรียนรู�) 
ประเด็นย�อย 2.6.3 ติดตามผลการใช�บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อใช�ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู�ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

  

ประเด็นย�อย 2.6.4 จัดให�มีการจัดเก็บข�อมูลท่ีใช�ส�าหรับการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู�และการพัฒนาผู�เรียนในรูปข้อมูลสารสนเทศ
ทางสถิต ิ

  

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียน
เป�นส�าคัญ 

76.25 นางสาวซุกรียะห์   เด็นมาน๊ิ 
นางสาวฮัซวานี   คอแด�ะ 

ประเด็น 3.1 จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน�าไปประยุกต�ใช�ในชีวิตได� 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 3.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามมาตรฐานการเรียนรู� 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน�นให�ผู�เรียนได�เรียนรู� โดยผ�าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู�ท่ีชัดเจน
ของแต�ละกลุ�มสาระ 
ประเด็นย�อย 3.1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู�ที่สามารถน�าไปจัดกิจกรรม
ได�จริง 
ประเด็นย�อย 3.1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู�เฉพาะส�าหรับผู�ท่ีมีความ
จ�าเป�น และต�องการความช�วยเหลือพิเศษ 
ประเด็นย�อย 3.1.4 ฝ�กทักษะให�ผู�เรียนได�แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู� และน�าเสนอผลงาน 
ประเด็นย�อย 3.1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู�ให�ผู�เรียนสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช�ในชีวิตประจ�าวันได� 
ประเด็น 3.2 ใช�ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู�ที่เอื้อ
ต�อการเรียนรู� 

ร�อยละ 74 นายมูฮัมหมัดฉุครี   หมาดเต�ะ 
นายอับดุลเราะหมาน   แว
หะยี 
นายอิกรอม  เจะหะ 

ประเด็นย�อย 3.2.1 ใช�สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู� 
ด�วย Platform ต�าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดหาหรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 
ประเด็นย�อย 3.2.2 ใช�แหล�งเรียนรู� และภูมิป�ญญาท�องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู� 
ประเด็นย�อย 3.2.3 สร�างโอกาสให�ผู�เรียนได�แสวงหาความรู�ด�วยตนเอง
จากสื่อท่ีหลากหลาย 
ประเด็น 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร�อยละ 74 

 
นางสาวซุกรียะห์   เด็นมาน๊ิ 
นางสาวอัสมา  หลับด�วง 
นายมานัส   ด�าค�า 

ประเด็นย�อย 3.3.1 ผู�สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน�นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ประเด็นย�อย 3.3.2 ผู�สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให�เด็กรักครู ครู
รักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู� สามารถเรียนรู�ร�วมกันอย�างมี
ความสุข 
ประเด็น 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเป�นระบบ และ 
น�าผลมาพัฒนาผู�เรียน 

ร�อยละ 69 
 

นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต�ะ 
นางสาวซุกรียะห์   เด็นมาน๊ิ 
นางสาวอัสมา  หลับด�วง 
 

ประเด็นย�อย 3.4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ 
เรียนรู�อย�างเป�นระบบที่เป�นสม่�าเสมอและต�อเนื่องผ�านกระบวนการที ่
สถานศึกษาก�าหนด เช�น  CoPs, KM, PLC, LS เป�นต�น 
ประเด็นย�อย 3.4.2 มีขั้นตอนโดยใช�เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป�าหมายในการจัดการเรียนรู� 
ประเด็นย�อย 3.4.3 เป�ดโอกาสให�ผู�เรียนและผู�มีส�วนเกี่ยวข�องมีส�วนร�วม 
ในการวัดและประเมินผล 
ประเด็นย�อย 3.4.4 ให�ข�อมูลย�อนกลับแก�ผู�เรียนเพ่ือน�าไปใช�ในการ
พัฒนาการเรียนรู� 
ประเด็นย�อย 3.4.5 มีการติดตามรูปแบบและเป�าหมายของผลการ 
จัดการเ รียนรู�ของแต�ละกลุ� มสาระที่ต� อเน่ืองด�วยกระบวนการ ท่ี
สถานศึกษาก�าหนด 
ประเด็น 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับ
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 

ร�อยละ 85 นางสาวซุกรียะห�   เด็นมานิ๊ 
นางสาวอุสนา  ปานาวา 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อย 3.5.1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และผู�มีส�วนเกี่ยวข�องร�วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู� 
ประเด็นย�อย 3.5.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และน�าข�อมูลป�อนกลับไปใช�
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู�ของตนเอง 
มาตรฐานที่  4  เอกลักษณ�และอัตลักษณ�สถานศึกษา 83.5 นางสาวพาฎีละห�  หามะ 
4.1  มุ�งพัฒนานักเรียนมีอิสลามเป�นวิถีชีวิต ร�อยละ 92 นางสาวพาฎีละห์  หามะ 

นางสาวกรกนก  พฤกษารัตน์ 
นางสาวมิลกิ๊ส  หวันยีเตะ 
นางสาวอลีนา   ปาโหด  

ประเด็นย�อย 4.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�สามารถน�าความรู�
อิสลามเป�นแนวทางไปใช�ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของตนเอง 
ประเด็นย�อย 4.1.2 ออกแบบกิจกรรมที่เน�นการติดตาม ฝ�กฝนนักเรียน
เป�นรายบุคคลผ�านกิจกรรมกลุ�มศึกษาอัลกุรอ�าน 
ประเด็นย�อย 4.1.3 มีกิจกรรมที่พัฒนาจิตวิญญาณ (อีหม�าน) ท่ีเข�มแข็ง
ต�อหลักศรัทธาที่ถูกต�อง 
ประเด็นย�อย 4.1.4 จัดกิจกรรมส�งเสริมผู�เรียนให�ได�ปฏิบัติตาม
องค์ประกอบ (รูกุ�น) อิสลามอย�างสมบูรณ์และเพ่ิมพูนหลักปฏิบัติ (อีบา
ดะฮ์) ท่ีเป�นการปฏิบัติส�งเสริมให�กระท�า (ซุนนะฮ์)  
ประเด็นย�อย 4.1.5 พัฒนา ส�งเสริมให�นักเรียนปฏิบัติตามมารยาท (อัค
ลาค) ตามแบบฉบับของท�านนบีจนเกิดความเคยชินจนเกิดบุคลิกภาพที่ดี
ท้ังต�อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนบ�าน การท�าดีต�อพ้ีน�องมุสลิม
และพี่น�องต�างศาสนิก รวมถึงมารยาทต�อสิ่งแวดล�อมรอบตัว 
ประเด็นย�อย 4.1.6 กระบวนการพัฒนานักเรียนอย�างต�อเนื่องเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแบบองค์รวม ด�าน สติป�ญญา จิตวิญญาณ 
ร�างกาย อารมณ์ และสังคมอย�างสมดุล 
ประเด็นย�อย 4.1.7 พัฒนาด�านจิตวิญญาณและวิทยป�ญญาของนักเรียน
เพ่ือช้ีน�าทางชีวิตตามวิถีแห�งอัลกุรอ�านและอัซซุนนะฮ์ 
ประเด็นย�อย 4.1.8 มีกิจกรรมการพบปะเพ่ือเสริมเนื้อหา สาระแก�
ผู�เข�าร�วมด�วยความรู� และประสบการณ์ที่จ�าเป�นในการพัฒนาทักษะ และ
เพ่ิมพูนความรู� 
4.2  มุ�งพัฒนานักเรียนมีภาวะผู�น�า ร�อยละ 85 นางสาวพาฎีละห์   หามะ 

นายอาหมัด  หลีอรัญ 
นางสาวพารีฮาน บินสะแหละ
หมัน 

ประเด็นย�อย 4.2.1 จัดกิจกรรมที่ใช�ในการพัฒนาด�านวิชาการ ด�าน
ร�างกายผ�านการจ�าลองแบบฝ�กหัดด�ายกายภาพ ระเบียบวินัยและการเชื่อ
ฟ�ง เพื่อให�ผู�เข�าร�วมรู�จักการเตรียมตัวและสร�างความพร�อมสู�การท�างาน
เพ่ือสังคม 
4.3  มุ�งพัฒนานักเรียนให�มีความสามารถในการอ�านอัลกุรอาน ร�อยละ 85 นายมานัส   ด�าค�า 

นายมะลิกี  หมิแหละหมัน 
นางสาวมิลกิ๊ส  หวันยีเตะ 
นางสาวอลีนา   ปาโหด 

ประเด็นย�อย 4.3.1 นักเรียนอ�านกุรอ�านและสามารถถอดบทเรียน
จากอัลกุรอ�านได� 
ประเด็นย�อย 4.3.2 นักเรียนมีความสามารถในการท�องจ�าอัลกุรอ�านเพื่อ
ใช�ในการประกอบศาสนกิจต�างๆ  
ประเด็น 4.4 มุ�งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู�แบบบูรณา
การอิสลามอย�างเป�นรูปธรรม 

ร�อยละ 72 
 

นายมานัส    ด�าค�า 
นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต�ะ 
นางสาวพาฎีละห์   หามะ ประเด็นย�อยท่ี 4.4.1 มีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการ

เรียนรู�แบบบูรณาการอิสลามอย�างต�อเนื่อง 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค�าเป�าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

ผู�รับผิดชอบ 

ประเด็นย�อยท่ี 4.4.2 มีการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการอิสลามในทุก
วิชาและชั้นเรียน 

นางสาวมิลกิ๊ส   หวันยีเตะ 
นางสาวอลีนา   ปาโหด 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 81.88  

 
 

การก�าหนดค�าเป�าหมาย 
๑. ศึกษาข�อมูลเดิม  ผลการประเมินต�าง ๆ ท่ีผ�านมา  เพื่อเป�นข�อมูลฐานในการก�าหนดค�าเป�าหมาย 

๒. การก�าหนดค�าเป�าหมาย  แต�ละมาตรฐาน  ควรก�าหนดเป�น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให�สอดคล�อง

กับการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเย่ียม   หมายถึงคุณภาพอยู�ในระดับ  ร�อยละ 80 - 100 

ระดับ  ดีเลิศ   หมายถึงคุณภาพอยู�ในระดับ  ร�อยละ 70 - 79 

ระดับ  ดี   หมายถึงคุณภาพอยู�ในระดับ  ร�อยละ 60 - 69 

ระดับ  ปานกลาง         หมายถึงคุณภาพอยู�ในระดับ  ร�อยละ 50 - 59 

ระดับ  ก�าลังพัฒนา  หมายถึงคุณภาพอยู�ในระดับ  น�อยกว�าร�อยละ 50 

๓.  การก�าหนดค�าเป�าหมาย  ในแต�ละประเด็นพิจารณา  จะก�าหนดเป�น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป�นร�อยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2564)



 
 
 
 
 

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(SAR)ป�การศึกษา 2564 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หาดใหญ�วิทยาคาร  คร้ังท่ี 1  เม่ือวันที่  13  มิถุนายน 2565  ได�พิจารณา
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR)   ป�การศึกษา 2564 ของโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 

        เห็นชอบให�ด�าเนินการ ตามรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) ป�การศึกษา 2564 
 

             

 
                                                             ลงช่ือ....................................................................                        

(นายวิชิต  อุศมา) 
            ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 

 



คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา sar 64)



 

 

คำสั่งโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 

ที ่32/2564 

เรื่อง   แต�งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  

(Self-Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให�สถานศึกษาต�องมีการประเมินภายใน

และจัดทำรายงานเป�นประจำทุกป� และเป�ดเผยให�หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องและประชาชนได�รับทราบ ดังน้ัน   

โรงเรียนจึงต�องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป�นการส่ือสารให�

ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องทราบถึงความก�าวหน�าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเน่ืองสม่ำเสมอ  เพื่อให�การประเมินคุณภาพภายการศึกษา สำหรับ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก 

เป�นไปด�วยความเรียบร�อย โรงเรียนจึงแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน�าที่อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และ

การจัดทำข�อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

 2. คณะกรรมการจัดทำข�อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน�าที่ประเมินคุณภาพ

การศึกษาด�วยตนเองและจัดทำข�อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวม ข�อมูล ตรวจสอบข�อมูล 

และเตรียมเอกสารหลักฐานอ�างอิงเพื่อแสดงต�อคณะกรรมการประเมินภายนอก  

โดยมีรายชื่อดังต�อไปนี้ 

 

1.นายวิชิต  อุศมา  ตำแหน�ง  ท่ีปรึกษา 

2.นายอนัส  แสงอารี  ตำแหน�ง  ท่ีปรึกษา 

3.นายยู�โสบ  แขกพงศ ์ ตำแหน�ง  ประธานคณะทำงาน 

4.นายอับดลเลาะ  เซ็ง  ตำแหน�ง  รองประธานคณะทำงาน 

5.นายวิทยา                 พยายาม  ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

6.นายมูฮัมหมัดคอลีล   บินอะฮ์หมัด ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

7.นายมูฮัมหมัดฉุครี  หมาดเต�ะ ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

8.นางสาวพัตตู    อาแวกาจิ ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

9.นางสายซุกรียะห์   เด็นมาน๊ิ  ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

10.นางสาวอัสมา  หลับด�วง ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

11.นางสาวอารีร�ะ  บินล�ะ  ตำแหน�ง  คณะทำงาน 



12.นางสาวอัสหมะ  หล�าหาบ ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

13.นางสาวพาฎีละห์ หามะ  ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

14.นางสาวนุสเร�าะ บิลเอียด  ตำแหน�ง  คณะทำงาน 

16.นางสาววัลญา หมัดหมาน ตำแหน�ง  คณะทำงานและผู�ช�วยเลขานุการ 

17.นางสาวฮุสนา  เหลาะเหม ตำแหน�ง  คณะทำงานและเลขานุการ 

ท้ังน้ี ตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป  

สั่ง ณ วันที่  29  เดือนเมษายน  พ.ศ.2565 

 

 

            

 

(นายวิชิต  อุศมา)  

ผู�รับใบอนุญาตโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 

 

 



แผนผังอาคารสถานท่ี
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียน)



แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 

 



แผนผังอาคารสถานท่ี
 

(แผนผังหองเรียน)





โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางบริหาร 64 ฉบับแกไข สง sar 64)
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โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสราหลักสูตรระดับประถมศึกษา)



โครงสร้างหลกัสูตรชั�นปีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๑ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๑  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐  ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 

ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐  ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 

ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐  ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ๘๐ 

ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐  ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐ 

ส๑๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ๔๐  ส๑๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ๔๐ 

พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐  พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐ 

ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐  ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐ 

ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐  ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 

อ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๒๐๐  อ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๑ ๔๐  ว๑๑๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๑ ๘๐ 

ว๑๑๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๑ ๘๐  ส๑๑๒๐๑ วิถีชีวิต ๑ ๔๐ 

ส๑๑๒๐๑ วิถีชีวิต ๑ ๔๐  ส๑๑๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๑ ๔๐ 

ส๑๑๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๑ ๔๐  ร๑๑๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๑* ๔๐ 

อ๑๑๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๑ ๔๐  จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑* ๔๐ 

ร๑๑๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๑* ๔๐     

จ๑๑๒๐๑ ภาษาจีน ๑* ๔๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๑๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๑๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๑๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๑๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๑๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๑๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๑๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๑๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐ 

 *นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (ต่อ) 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๒ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๒  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒ ๒๐๐  ท๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑ ๒๐๐ 

ค๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐๐  ค๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๐๐ 

ว๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๘๐  ว๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ ๘๐ 

ส๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๒ ๔๐  ส๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑ ๔๐ 

ส๑๒๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๒ ๔๐  ส๑๑๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๑ ๔๐ 

พ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๐  พ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๒๐ 

ศ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๒ ๒๐  ศ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๑ ๒๐ 

ง๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐  ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ 

อ๑๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๒ ๒๐๐  อ๑๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๒ ๔๐  ว๑๒๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๒ ๘๐ 

ว๑๒๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๒ ๘๐  ส๑๒๒๐๑ วิถีชีวิต ๒ ๔๐ 

ส๑๒๒๐๑ วิถีชีวิต ๒ ๔๐  ส๑๒๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๒ ๔๐ 

ส๑๒๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๒ ๔๐  ร๑๒๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๒* ๔๐ 

อ๑๒๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๒ ๔๐  จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒* ๔๐ 

ร๑๒๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๒* ๔๐     

จ๑๒๒๐๑ ภาษาจีน ๒* ๔๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๒๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๒๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๒๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๒๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๒๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๒๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๒๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๒๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (ต่อ) 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๓ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๓  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐  ท๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ๒๐๐ 

ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐  ค๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๓ ๒๐๐ 

ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๘๐  ว๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๘๐ 

ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐  ส๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๓ ๔๐ 

ส๑๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๓ ๔๐  ส๑๓๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๓ ๔๐ 

พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐  พ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐ 

ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๒๐  ศ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๓ ๒๐ 

ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐  ง๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐ 

อ๑๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๒๐๐  อ๑๓๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๓ ๒๐๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๓ ๔๐  ว๑๓๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๓ ๘๐ 

ว๑๓๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๓ ๘๐  ส๑๓๒๐๑ วิถีชีวิต ๓ ๘๐ 

ส๑๓๒๐๑ วิถีชีวิต ๓ ๘๐  ส๑๓๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๓ ๔๐ 

ส๑๓๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๓ ๔๐  ร๑๓๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๓* ๔๐ 

อ๑๓๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๓ ๔๐  จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๓* ๔๐ 

ร๑๓๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๓* ๔๐     

จ๑๓๒๐๑ ภาษาจีน ๓* ๔๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๓๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๓๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๓๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๓๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๓๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๓๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๓๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๓๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (ต่อ) 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๔ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๔  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐  ท๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๔ ๑๖๐ 

ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐  ค๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๔ ๑๖๐ 

ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐  ว๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๘๐ 

ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๘๐  ส๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๔ ๘๐ 

ส๑๔๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๔ ๔๐  ส๑๔๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๔ ๔๐ 

พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐  พ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๘๐ 

ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐  ศ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔ ๔๐ 

ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐  ง๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ 

อ๑๔๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๔ ๑๖๐  อ๑๔๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๔ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๔๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๔ ๔๐  ว๑๔๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๔ ๘๐ 

ว๑๔๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๔ ๘๐  ส๑๔๒๐๑ วิถีชีวิต ๔ ๘๐ 

ส๑๔๒๐๑ วิถีชีวิต ๔ ๘๐  ส๑๔๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๔ ๔๐ 

ส๑๔๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๔ ๔๐  ร๑๔๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๔* ๘๐ 

อ๑๔๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๔ ๘๐  จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๔* ๘๐ 

ร๑๔๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๔* ๘๐     

จ๑๔๒๐๑ ภาษาจีน ๔* ๘๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๔๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๔๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๔๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๔๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๔๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๔๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๔๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๔๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (ต่อ) 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๕ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๑  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐  ท๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๕ ๑๖๐ 

ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐  ค๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๕ ๑๖๐ 

ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๕ ๘๐  ว๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๕ ๘๐ 

ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๘๐  ส๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๕ ๘๐ 

ส๑๕๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๕ ๔๐  ส๑๕๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๕ ๔๐ 

พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐  พ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๘๐ 

ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐  ศ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๕ ๔๐ 

ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐  ง๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐ 

อ๑๕๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑๖๐  อ๑๕๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๕ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๕๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๕ ๔๐  ว๑๕๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๕ ๘๐ 

ว๑๕๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๕ ๘๐  ส๑๕๒๐๑ วิถีชีวิต ๕ ๘๐ 

ส๑๕๒๐๑ วิถีชีวิต ๕ ๘๐  ส๑๕๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๕ ๔๐ 

ส๑๕๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๕ ๔๐  ร๑๕๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๕* ๘๐ 

อ๑๕๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๕ ๘๐  จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๕* ๘๐ 

ร๑๕๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๕* ๘๐     

จ๑๕๒๐๑ ภาษาจีน ๕* ๘๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๕๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๕๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๕๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๕๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๕๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๕๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๕๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๕๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐    

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร (ต่อ) 

ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๖ แผนการเรียน SEP  ชั�นประถมศึกษาปีที�  ๖  แผนการเรียน ISPP 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 

รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐)  รายวิชาพื�นฐาน (๘๔๐) 

ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐  ท๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๖ ๑๖๐ 

ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐  ค๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖๐ 

ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๘๐  ว๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖ ๘๐ 

ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๘๐  ส๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๖ ๘๐ 

ส๑๖๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๖ ๔๐  ส๑๖๑๐๒ ประวติัศาสตร์ ๖ ๔๐ 

พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐  พ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๘๐ 

ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐  ศ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๖ ๔๐ 

ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐  ง๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐ 

อ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๖ ๑๖๐  อ๑๖๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๖ ๑๖๐ 

รายวิชาเพิ�มเติม (๒๘๐)  รายวิชาเพิ�มเติม (๒๐๐) 

ค๑๖๒๐๑ คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ๖ ๔๐  ว๑๖๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๖ ๘๐ 

ว๑๖๒๐๑ วิทยาการค�านวณ ๖ ๘๐  ส๑๖๒๐๑ วิถีชีวิต ๖ ๘๐ 

ส๑๖๒๐๑ วิถีชีวิต ๖ ๘๐  ส๑๖๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๖ ๔๐ 

ส๑๖๒๐๒ หน้าที�พลเมือง ๖ ๔๐  ร๑๖๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๖* ๘๐ 

อ๑๖๒๐๑ กิจกรรมทักษะภาษา ๖ ๘๐  จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๖* ๘๐ 

ร๑๖๒๐๑ ภาษาอาหรับ ๖* ๘๐     

จ๑๖๒๐๑ ภาษาจีน ๖* ๘๐     

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ )  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ( ๑๒๐ ) 

ก๑๖๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐  ก๑๖๓๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

ก๑๖๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐  ก๑๖๓๐๒ ลูกเสือ/เนตรนารี ๔๐ 

ก๑๖๓๐๓ ชุมนุม ๓๐  ก๑๖๓๐๓ ชุมนุม ๓๐ 

ก๑๖๓๐๔ กิ จ ก ร ร ม เ พื� อ สั ง ค ม แ ล ะ

สาธารณประโยชน ์

๑๐  ก๑๖๓๐๔ กิจกรรมเพื�อสังคมและ

สาธารณประโยชน ์

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐  รวมเวลาเรียน ๑,๑๐๐ 

*นักเรียนมุสลิมจะต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาอาหรับเป็น และ

ส�าหรับนักเรียนต่างศาสนิกให้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาองักฤษและภาษาจีน 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา)



 

 
 

โครงสร�างหลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการอิสลาม 2553 (ปรับปรุง 2564) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

ห�องเรียนโครงการ SMO  (Science and Mathematics Olympic) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21105 ชีววิทยา 1 1.5 (60)  ว21106 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320) 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ว21221 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  1 0.5 (20)  ว21222 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 

ว21241 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 1 0.5 (20)  ว21242 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 2 0.5 (20) 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 

ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 

ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส21241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพฒันาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี 0.5 (20) 

ก21304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก21308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 21.5 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
ห�องเรียนโครงการ SMO  (Science and Mathematics Olympic) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22105 เคมี 1 1.5 (60)  ว22106 เคมี 2 1.5 (60) 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320) 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ว22221 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว22222 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 

ว22241 คอมพิวเตอร์กราฟ�ก 1 0.5 (20)  ว22242 คอมพิวเตอร์กราฟ�ก 2 0.5 (20) 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 

ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 

ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส22211 อัลกรุอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส22241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี 0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 1.0 (40)  ก22308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 21.5 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
ห�องเรียนโครงการ SMO  (Science and Mathematics Olympic) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 (ภาคเรยีนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420)  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23105 ฟ�สิกส์ 1 1.5 (60)  ว23106 ฟ�สิกส์ 2 1.5 (60) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (340) 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ว23221 โครงงานวิทยาศาสตร ์1 0.5 (20)  ว23221 โครงงานวิทยาศาสตร ์2 0.5 (20) 

ว23241 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 0.5 (20)  ว23242 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 0.5 (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 

ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 

ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 

ส23241 หน�าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน�าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

   ว23282 ประมวลความรู�วิทยาศาสตร์  NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพฒันาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชมุนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี 0.5 (20) 

ก23304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก23308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 21 (840)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม SMTP (Science Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320) 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ว21201 สะเต็มศึกษา 1 0.5 (20)  ว21202 สะเต็มศึกษา 2 0.5 (20) 

ว21241 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 1 0.5 (20)  ว21242 เทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ 2 0.5 (20) 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.0 (40)  อ21202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ร21201 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร21202 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 

ม21201 ภาษามลายู 1 1.0 (40)  ม21202 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 

ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส21211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส21241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก21303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนาร ี 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก21304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก21308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 21.5 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
โปรแกรม SMTP (Science, Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

 
รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320) 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ว22201 สะเต็มศึกษา 3 0.5 (20)  ว22202 สะเต็มศึกษา 4 0.5 (20) 

ว22241 คอมพิวเตอร์กราฟ�ก 1 0.5 (20)  ว22242 คอมพิวเตอร์กราฟ�ก 2 0.5 (20) 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.0 (40)  อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ร22201 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร22202 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 

ม22201 ภาษามลายู 3 1.0 (40)  ม22202 ภาษามลายู 4 1.0 (40) 

ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส22211 อัลกรุอาน 3 1.5 (60)  ส22212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส22241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก22308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
โปรแกรม SMTP (Science, Mathematics and Technology Program) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420)  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23102 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศกึษา 6 0.5 (20) 

พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (320)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8 (340) 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ว23201 สะเต็มศึกษา 5  0.5 (20)  ว23202 สะเต็มศึกษา 6 0.5 (20) 

ว23221 โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว23222 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.0 (40)  อ23202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 0.5 (20) 

ร23201 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร23202 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 

ม23201 ภาษามลายู 5 1.0 (40)  ม23202 ภาษามลายู 6 1.0 (40) 

ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส23211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23212 อัลกุรอาน 6 1.0 (40) 

ส23241 หน�าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน�าท่ีพลเมือง 6 1.5 (60) 

   ว23282 ประมวลความรู�วิทยาศาสตร์  NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก23301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก23302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก23303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก23304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก23308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21 (840)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที ่1 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60)  ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60)  ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60)  ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60) 

ว21103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว21104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 (60)  ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 (60) 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20)  พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

พ21103 พลศึกษา 1 0.5 (20)  พ21104 พลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 (40)  ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60)  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 

ค21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.0 (40)  ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 (40) 

ว21261  วิทยาศาสตร์อิสลาม 1 0.5 (20)  ว21262  วิทยาศาสตร์อิสลาม 2 0.5 (20) 

ส21201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส21202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส21221  วิถีอัลกุรอาน 1 0.5 (20)  ส21222  วิถีอัลกุรอาน 2 0.5 (20) 

ส21251 ท�องจำอัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21252 ท�องจำอัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส21261 หลกัการอ�านอัลกุรอาน 1 1.0 (40)  ส21262 หลักการอ�านอัลกุรอาน 2 1.0 (40) 

ส21271 การทบทวนอัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส21272 การทบทวนอัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ร21221 ภาษาอาหรับเพื่อความเข�าใจอัลกุรอาน 1 1.0 (40)  ร21222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข�าใจอัลกุรอาน 2 1.0 (40) 

ส21241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส21242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก21301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก21305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก21302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก21306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก21303 กิจกรรมในเครือ่งแบบ ลูกเสือ เนตรนาร ี 0.5 (20)  ก21307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก21304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1.0 (40)  ก21308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22 (880)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 22 (880) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 

 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440)  รายวิชาพ้ืนฐาน 11 (440) 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60)  ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60) 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60)  ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60)  ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 

ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 (60)  ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 (60) 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20)  พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

พ22103 พลศึกษา 3 0.5 (20)  พ22104 พลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ22101 ศิลปะ 3 1.0 (40)  ศ22102 ศิลปะ 4 1.0 (40) 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60)  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340) 

ค22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.0 (40)  ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 (40) 

ว22261  วิทยาศาสตร์อิสลาม 3 0.5 (20)  ว22262  วิทยาศาสตร์อิสลาม 4 0.5 (20) 

ส22201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส22202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส22221  วิถีอัลกุรอาน 3 0.5 (20)  ส22222  วิถีอัลกุรอาน 4 0.5 (20) 

ส22251 ท�องจำอัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22252 ท�องจำอัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส22261 หลักการอ�านอัลกุรอาน 3 1.0 (40)  ส22262 หลักการอ�านอัลกุรอาน 4 1.0 (40) 

ส22271 การทบทวนอัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส22272 การทบทวนอัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ร22221 ภาษาอาหรับเพื่อความเข�าใจอัลกุรอาน 3 1.0 (40)  ร22222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข�าใจอัลกุรอาน 4 1.0 (40) 

ส22241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส22242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก22305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก22306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก22307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1.0 (40)  ก22308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22 (880)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22 (880) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม TQSP (Tahfiz Quran and Science Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420)  รายวิชาพ้ืนฐาน 10.5 (420) 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60)  ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60) 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60)  ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60)  ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60) 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 (60)  ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 (60) 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20)  ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20) 

พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20)  พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 (20) 

พ23103 พลศึกษา 5 0.5 (20)  พ23104 พลศึกษา 6 0.5 (20) 

ศ23101 ศิลปะ 5 1.0 (40)  ศ23102 ศิลปะ 6 1.0 (40) 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60)  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (340)  รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 (360) 

ค23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 1.0 (40)  ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0 (40) 

ว23261 วิทยาศาสตร์อิสลาม 5 0.5 (20)  ว23262 วิทยาศาสตร์อิสลาม 6 0.5 (20) 

ส23201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส23202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส23221 วิถีอัลกุรอาน 5 0.5 (20)  ส23222 วิถีอัลกุรอาน 6 0.5 (20) 

ส23251 ท�องจำอัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23252 ท�องจำอัลกุรอาน 6 1.5 (60) 

ส23261 หลักการอ�านอัลกุรอาน 5 1.0 (40)  ส23262 หลักการอ�านอัลกุรอาน 6 1.0 (40) 

ส23271 การทบทวนอัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส23272 การทบทวนอัลกุรอาน 6 1.5 (60) 

ร23221 ภาษาอาหรับเพื่อความเข�าใจอัลกุรอาน 5 1.0 (40)  ร23222 ภาษาอาหรับเพ่ือความเข�าใจอัลกุรอาน 6 1.0 (40) 

ส23241 หน�าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20)  ส23242 หน�าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20) 

   ว23282 ประมวลความรู�วทิยาศาสตร์ NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก22301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก23305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก22302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก23306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก22303 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20)  ก23307 กิจกรรมในเครื่องแบบ ลูกเสือ เนตรนารี 0.5 (20) 

ก22304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ 1.0 (40)  ก23308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 21.5 (880) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
ห�องเรียนโครงการ SMO 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 1.0 (40)  ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 

ว31103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว31104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ31101 สุขศกึษาและพลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 (500)  รายวิชาเพ่ิมเตมิ 12.5 (500) 

ค31221 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2.0 (80)  ค31222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 (80) 

ว31201 ฟ�สิกส์ 1 2.0 (80)  ว31202 ฟ�สิกส์ 2 2.0 (80) 

ว31221 เคมี 1 1.5 (60)  ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60)  ว31242 ชีววทิยา 2 1.5 (60) 

ว31251 ตารางและการประยุกต์ใช� 1 0.5 (20)  ว31252 ตารางและการประยุกต์ใช� 2 0.5 (20) 

ว31231 สัมมนาทางวิทยาศาสตร ์ 0.5 (20)  ว31232 ทักษะเบ้ืองต�นการทำโครงงาน 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.5 (60)  อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

ส31201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส31241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส31242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก31303 กิจกรรมในเคร่ืองแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก31304 กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน ์ 1.0 (40)  ก31308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22.5 (900)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22.5 (900) 
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โครงสร�างหลักสูตร 
ห�องเรียนโครงการ SMO 

ชัน้มัธยมศึกษาป�ท่ี 5 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 (ภาคเรียนที ่1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร ์3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพฟ�สิกส์ 1.0 (40) 

ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลย ี2 0.5 (20) 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 (20) 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 (500)  รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 (500) 

ค32221 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 (80)  ค32222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 (80) 

ว32201 ฟ�สิกส์ 3 2.0 (80)  ว32202 ฟ�สิกส์ 4 2.0 (80) 

ว32221 เคมี 3 1.5 (60)  ว32222 เคมี 4 1.5 (60) 

ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 (60)  ว32242 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 

ว32251 คอมพิวเตอร์เชิงสร�างสรรค์ 1 0.5 (20)  ว32252 คอมพิวเตอร์เชิงสร�างสรรค์ 2 0.5 (20) 

ว32231 การเขียนโครงงาน 0.5 (20)  ว32232 การนำเสนอโครงงาน 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.5 (60)  อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.5 (60) 

ส32201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส32241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส32242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

 กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก32303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามญั 0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก32304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก32308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 22.5 (900)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22.5 (900) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

ห�องเรียนโครงการ SMO 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที ่6 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260)  รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  พ33102 สุขศึกษาและพลศกึษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20)  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20)  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)    

รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 (460)  รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 (480) 

ค33221 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 (80)  ค33222 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 (80) 

ว33201 ฟ�สิกส์ 5 2.0 (80)  ว33202 ฟ�สิกส์ 6 2.0 (80) 

ว33221 เคมี 5 1.5 (60)  ว33222 เคมี 6 1.5 (60) 

ว33241 ชีววิทยา 5 1.5 (60)  ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.5 (60)  อ33212 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ส33201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส33202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส33211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส33212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 

ส33221 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  ว33282 ประมวลความรู�วิทยาศาสตร์ NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก33303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก33304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก33308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 20.5 (840)  รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 19.5 (800) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกติ/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40)  ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 

ว31103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว31104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศกึษา 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม 11.5 (460)  รายวิชาเพ่ิมเติม 11.5 (460) 

ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60)  ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

ว31201 ฟ�สิกส์ 1 2.0 (80)  ว31202 ฟ�สิกส์ 2 2.0 (80) 

ว31221 เคมี 1 1.5 (60)  ว31222 เคมี 2 1.5 (60) 

ว31241 ชีววทิยา 1 1.5 (60)  ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

ว31261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 0.5 (20)  ว31262 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 0.5 (20) 

อ31201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1 1.5 (60)  อ31202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2 1.5 (60) 

ส31201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส31241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส31242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก31303 กิจกรรมในเคร่ืองแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก31304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก31308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิน้ 21.5 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 21.5 (860) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพฟ�สิกส์ 1.0 (40) 

ว32103 การออกแบบและเทคโนโลย ี1 0.5 (20)  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส32101 สังคมศกึษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สขุศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 (20) 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 12.5 (500)  รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 (500) 

ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60)  ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 

ว32201 ฟ�สิกส์ 3 2.0 (80)  ว32202 ฟ�สิกส์ 4 2.0 (80) 

ว32221 เคมี 3 1.5 (60)  ว32222 เคมี 4 1.5 (60) 

ว32241 ชีววิทยา 3 1.5 (60)  ว32242 ชวีวิทยา 4 1.5 (60) 

ว32261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 0.5 (20)  ว32262 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 0.5 (20) 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 1.5 (60)  อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 1.5 (60) 

ม32221 ภาษามลาย ู1 1.0 (40)  ม32222 ภาษามลายู 2 1.0 (40) 

ส32201 วิถีอิสลาม 3 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส32241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส32242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก32303 กิจกรรมในเครือ่งแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก32304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก32308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 22.5 (900)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 22.5 (900) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม SMP (Science and Mathematics Program) 
ชัน้มัธยมศึกษาป�ที ่6 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 6 (ภาคเรียนที ่2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260)  รายวิชาพ้ืนฐาน 5.5 (220) 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20)  ศ33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 (20)  ง33102 การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20)  อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)    

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 12.5 (500)  รายวิชาเพ่ิมเติม 12.5 (520) 

ค33201 คณิตศาสตรเ์พิ่มเติม 5 1.5 (60)  ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 

ว33201 ฟ�สิกส์ 5 2.0 (80)  ว33202 ฟ�สิกส์ 6 2.0 (80) 

ว33221 เคมี 5 1.5 (60)  ว33222 เคมี 6 1.5 (60) 

ว33241 ชีววิทยา 5 1.5 (60)  ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 

ว33261 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 0.5 (20)  ว33262 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 0.5 (20) 

อ33201 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 5 1.5 (60)  อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 0.5 (20) 

ร33221 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร33221 ภาษาอาหรับ 1 1.5 (60) 

ส33201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส33202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส33211 อัลกุรอาน 5 1.5 (60)  ส33212 อัลกุรอาน 6 1.0 (40) 

ส33221 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  ว33282 ประมวลความรู�วิทยาศาสตร์ NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก33303 กิจกรรมในเคร่ืองแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก33304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก33308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรยีนทั้งส้ิน 21 (860)  รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 20.5 (840) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม LEP (leader English Program) 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

ชัน้มัธยมศึกษาป�ท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกติ/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพืน้ฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300) 

ท31101 ภาษาไทย  1 1.0 (40)  ท31102 ภาษาไทย  2 1.0 (40) 

ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40)  ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 

ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0 (40)  ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 (40) 

ว31103 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20)  ว31104 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 (40)  ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20)  ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

พ31101 สุขศกึษาและพลศึกษา 1 0.5 (20)  พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 (20)  ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 

ง31101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20)  ง31102 การงานอาชีพ 2 0.5 (20) 

อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40)  อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10 (400)  รายวิชาเพ่ิมเตมิ 10 (400) 

ท31201 นักข�าว 1 1.0 (40)  ท31202 นักข�าว 2 1.0 (40) 

ท31221 ทักษะการเรียนรู� 1 0.5 (20)  ท31222 ทักษะการเรียนรู� 2 0.5 (20) 

อ31241 ภาษาอังกฤษ ฟ�ง-พูด 1 1.5 (60)  อ31242 ภาษาอังกฤษ ฟ�ง-พูด 2 1.5 (60) 

อ31221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 1 1.0 (40)  อ31222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 2 1.0 (40) 

ร31221 ภาษาอาหรับ 1 1.0 (40)  ร31222 ภาษาอาหรับ 2 1.0 (40) 

ม31221 ภาษามลายู  1 1.0 (40)  ม31222 ภาษามลายู  2 1.0 (40) 

จ31221 ภาษาจีน 1 1.0 (40)  จ31222 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

ส31201 วิถีอิสลาม 1 1.0 (40)  ส31202 วิถีอิสลาม 2 1.0 (40) 

ส31211 อัลกุรอาน 1 1.5 (60)  ส31212 อัลกุรอาน 2 1.5 (60) 

ส31241 หน�าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20)  ส31242 หน�าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก31301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก31305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก31302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก31306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก31303 กิจกรรมในเคร่ืองแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก31307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก31304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก31308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 (800)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 (800) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม LEP (leader English Program) 

ชั้นมธัยมศึกษาป�ที่ 5 
 

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 (ภาคเรยีนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 (300)  รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 

ท32101 ภาษาไทย  3 1.0 (40)  ท32102 ภาษาไทย  4 1.0 (40) 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40)  ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี 1.0 (40)  ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพฟ�สิกส์ 1.0 (40) 

ว32103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20)  ว32104 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) 

ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40)  ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 

ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20)  ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20)  พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 (20)  ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 (20) 

ง32101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20)  ง32102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20) 

อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40)  อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 10 (400)  รายวิชาเพิ่มเติม 100 (400) 

ท32201 นักเขียน 1 1.0 (40)  ท32202 นักเขียน 2 1.0 (40) 

ท32221 ทักษะการเรียนรู� 3 0.5 (20)  ท32221 ทักษะการเรียนรู� 4 0.5 (20) 

อ32241 ภาษาอังกฤษ อ�าน-เขียน 1 1.5 (60)  อ32242 ภาษาอังกฤษ อ�าน-เขียน 2 1.5 (60) 

อ32221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 3 1.0 (40)  อ32222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 4 1.0 (40) 

ร32221 ภาษาอาหรับ 3 1.0 (40)  ร32222 ภาษาอาหรับ 4 1.0 (40) 

ม32221 ภาษามลายู  3 1.0 (40)  ม32222 ภาษามลายู  4 1.0 (40) 

จ32221 ภาษาจีน 3 1.0 (40)  จ32222 ภาษาจีน 2 1.0 (40) 

ส32201 วิถีอสิลาม 3 1.0 (40)  ส32202 วิถีอิสลาม 4 1.0 (40) 

ส32211 อัลกุรอาน 3 1.5 (60)  ส32212 อัลกุรอาน 4 1.5 (60) 

ส32241 หน�าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20)  ส32242 หน�าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก32301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก32305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก32302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก32306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก32303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก32307 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก32304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก32308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 20 (800)  รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 20 (800) 
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โครงสร�างหลักสูตร 

โปรแกรม LEP (leader English Program)                                                  
ชั้นมธัยมศึกษาป�ท่ี 6 

ชัน้มัธยมศึกษาป�ที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)  ชั้นมัธยมศกึษาป�ท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 
 รายวิชา / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

(หน�วยกิต/ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 (260)  รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) 

ท33101 ภาษาไทย  5 1.0 (40)  ท33102 ภาษาไทย  6 1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40)  ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 

ว32101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)  ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 (40) 

ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40)  พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20)  ศ33102  ศิลปะ 6 0.5 (20) 

ศ33101  ศิลปะ 5 0.5 (20)  ง33102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 0.5 (20) 

ง33101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 0.5 (20)  อ33102  ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 

อ33101  ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40)    

รายวิชาเพ่ิมเตมิ 10 (400)  รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 (380) 

ท33201 การอ�านวิเคราะห์ 1.0 (40)  ท33222 การอ�านเชื่อมโยง 1.0 (40) 

ท33221 ทักษะการเรียนรู� 5 0.5 (20)  ท33222 ทักษะการเรียนรู� 6 0.5 (20) 

อ33241 ภาษาอังกฤษ นำเสนอ 1.5 (60)  อ33202 ภาษาอังกฤษ เพ่ือศึกษาต�อ 1.0 (40) 

อ33221 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 5 1.0 (40)  อ33222 กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 6 1.0 (40) 

ร33221 ภาษาอาหรับ 5 1.0 (40)  ร33222 ภาษาอาหรับ 6 1.0 (40) 

ม33221 ภาษามลายู  5 1.0 (40)  ม33222 ภาษามลายู  6 1.0 (40) 

จ33221 ภาษาจีน 5 1.0 (40)  จ33222 ภาษาจีน 6 1.0 (40) 

ส33201 วิถีอิสลาม 5 1.0 (40)  ส33202 วิถีอิสลาม 6 1.0 (40) 

ส33211 อัลกรุอาน 5 1.5 (60)  ส33212 อัลกุรอาน 6 1.5 (60) 

ส33221 ประวัติศาสตร์อิสลาม 0.5 (20)  ว33282 ประมวลความรู�วิทยาศาสตร์ NC (20) 

กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100)  กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 2.5 (100) 

ก33301 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20)  ก33305 กิจกรรมแนะแนว 0.5 (20) 

ก33302 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20)  ก33306 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม 0.5 (20) 

ก33303 กิจกรรมในเครื่องแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20)  ก33307 กิจกรรมในเคร่ืองแบบลูกเสือ วิสามัญ 0.5 (20) 

ก33304 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40)  ก33308 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1.0 (40) 

รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 19 (760)  รวมเวลาเรียนทัง้ส้ิน 17.5 (720) 

 

 

 

 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร)



๑ 

ประวัตขิองโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร 
************************** 

 

 ประวัติย�อโรงเรียน 
 โรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร  ได�รับใบอนุญาตให�จัดต้ังโรงเรียนเม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙ โดย
ส ห ก ร ณ์ อิ ส ล า ม อั ศ ศิ ด ดี ก  จ� า กั ด  ร� ว ม กั บ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า สั ง ค ม                                            
(ใบอนุญาตเลขท่ี ต. ๒๖๕/๒๕๓๘)  โดยได�รับใบอนุญาตจัดต้ัง เลขที่ สข  ๒.๑๐/ ๒๕๔๙                         
ลงวันที่  ๑   กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  และเริ่มเป�ดท�าการเรียนการสอนมาต้ังแต�วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  
เป�นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตามมาตรา ๑๕(๑) สังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา   
คณ ะ ก รร ม ก า ร ส� ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น   ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร   ป� ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๑                                             
(ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๑)  
 

รายละเอียดการอนุญาต  ประเภทของโรงเรียนเป�นโรงเรียนอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาเป�ดสอนชั้นเรียน 
ตั้งแต�ช้ันระดับก�อนประถมศึกษา ท�าการสอนต้ังแต�ชั้นอนุบาลป�ท่ี 1 ถึงช้ันอนุบาลป�ที่ 3    
ระดับประถมศึกษา ท�าการสอนตั้งแต�ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาป�ที่ 6    
ระดับมัธยมศึกษา ท�าการสอนต้ังแต�ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1-3  ถึงช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4-6              
โดยก�าหนดอายุอย�างต่�าตั้งแต� 3 ป� อย�างสูงไม�เกิน 25 ป� รับนักเรียนประจ�าและไป-กลับ                  
ป�หนึ่งแบ�งภาคเรียนเป�น ๒ ภาค วันหยุดประจ�าสัปดาห์ คือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์    
เป�ดท�าการสอนต้ังแต�เวลา 07.50    นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา  
หยุดพักใหญ�ต้ังแต�เวลา 12.00 นาฬิกา ถึงเวลา 13.00 นาฬิกา 

 

การเปล่ียนแปลงและเหตุการณ์ที่ส าคัญ 
พ.ศ. ๒๕๔๙   โรงเรียนได�รับอนุญาตใช�แบบแปลนก�อสร�างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น        

                          จ�านวน  ๙  ห�องเรียน ขนาดห�องเรียน ๖x๘  เมตร จ�านวน ๑ หลัง                                        
พ.ศ. ๒๕๔๙   โรงเรียนได�รับอนุญาตใช�อาคารเรียน เป�นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น 
                 จ�านวน ๘  ห�องเรียน  ๑  ห�องประกอบ ขนาดห�องเรียน ๖x๘  เมตร  
                 ความจุนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน ๖,๗๖๙ คน  (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๙   นายอนัส  แสงอารี   ได�รับอนุญาตแต�งตั้งเป�นผู�จัดการโรงเรียน                   
พ.ศ. ๒๕๔๙   นายปรีชา เสกสรรค์   ครูใหญ�คนแรกได�ลาออกจากต�าแหน�งครูใหญ�โรงเรียน  
พ.ศ. ๒๕๕๐   โรงเรียนได�ย่ืนค�าร�องขอโอนและรับโอนโรงเรียนหาดใหญ�วิทยาคาร   
พ.ศ. ๒๕๕๒   นายยูซุฟ  นิมะ    ได�รับอนุญาตแต�งตั้งเป�นผู�อ�านวยการโรงเรียนคนท่ีสอง 
พ.ศ.๒๕๕๓    โรงเรียนได�รับอนุญาตใช�อาคารเรียนเสริมเหล็ก ๑ ชั้น จ�านวน  ๒  หลัง                   

จ�านวน ห�องเรียน ๖ ห�องเรียน มีพื้นที่จ�านวน ๔๘ ตารางเมตร จุห�องละ ๔๕ คน     
ความจุ   นักเรียน รวม  ๒๗๐  คน   

พ.ศ. ๒๕๕๓   โรงเรียนได�เกิดอุทุกภัยน้�าท�วมใหญ�  ซึ่งท�าให�ได�รับความเสียหายอย�างรุนแรง            
       ทางโรงเรียนได�ส่ังป�ดท�าการเรียนการสอน และส�านักบริหารงานคณะกรรมการส�งเสริม          
       การศึกษาเอกชน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได�มอบเงินเพื่อช�วยเหลือโรงเรียน      
       เพื่อเป�นค�าปรับปรุง ซ�อมแซมและจัดหาครุภัณฑ์ และวัสดุประกอบการเรียนการสอน 
 
 
 



๒ 

 
 

พ.ศ. ๒๕๕๖   โรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง  ในหมวดท่ี ๑, หมวดที่ ๒,    
                 หมวดที่ ๔, หมวดที่ ๖, หมวดที่ ๗ และหมวดท่ี ๙   (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๖   โรงเรียนได�รับอนุญาตใช�อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓ ชั้น จ�านวน  ๑  หลัง  
                 มีพื้นท่ีจ�านวน ๔๘ ตารางเมตร จ�านวน ๘ ห�องเรียน ความจุห�องละ ๔๕ คน 
                 รวมความจุ ๓๖๐  คน และห�องประกอบมีพื้นท่ีจ�านวน ๔๘ ตารางเมตร จ�านวน ๔ ห�อง  
                 (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๘)      
พ.ศ. ๒๕๕๖   รวมห�องเรียนท้ังหมด จ�านวน  ๒๒ ห�องเรียน ๔ ห�องประกอบ ความจุสูงสุดของ 
                 นักเรียนทั้งหมด ๙๙๐ คน 
พ.ศ. ๒๕๕๖   นายยูซุฟ  นิมะ    ผู�อ�านวยการโรงเรียนได�เสียชีวิตด�วยโรคหัวใจวาย 
พ.ศ. ๒๕๕๗   นายซุฟยาน  ยุนุ      ได�รับอนุญาตแต�งตั้งเป�นผู�อ�านวยการคนป�จจุบัน 
        (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๙)    
พ.ศ. ๒๕๖๐   โรงเรียนได�รับอนุญาตใช�อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จ�านวน ๑ หลัง                
                 เป�นห�องประกอบ ๑๐ ห�อง (ภาคผนวก เอกสารหมายเลข ๑๐)      
พ.ศ. ๒๕๖2   นายยูซุฟ  แขกพงศ์      ได�รับอนุญาตแต�งตั้งเป�นผู�อ�านวยการคนป�จจุบัน 
พ.ศ. ๒๕๖2   นายวิทยา  พยายาม      ได�รับอนุญาตแต�งตั้งเป�นรองผู�อ�านวยการคนป�จจุบัน 
 

ประวัตินายทะเบียนโรงเรียน  
          พ.ศ.2549 – 2552    แต�งต้ังนางสาวซารีนา อุศมา  เป�นนายทะเบียนคนที่ 1  

พ.ศ.2552 – 2562    แต�งต้ังนายวิทยา  พยายาม   เป�นนายทะเบียนคนที่ 2  
พ.ศ.2553 จนถึงป�จจุบัน   แต�งต้ังนางสาวนุสเร๊าะ  บิลเอียด  เป�นนายทะเบียนคนที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารประกอบ
 

(มาตรฐานท่ี 4 (เอกลักษณและอัตลักษณสถานศึกษา))



 

มาตรฐานที่ 4  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษา 
 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน  

เป�าหมาย 

(ร�อยละ) 

 

จำนวนผู�เรียน (คน) 

ผลการ

ประเมิน

(ร�อยละ) 

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ได� 

 

ปฏิบัติ 

 

ไม�

ปฏิบัต ิ

ทั้งหมด 
ผ�านเกณฑ์ที่

กำหนด 

4.1 มุ�งพัฒนานักเรียนมีอิสลามเป�นวิถี

ชีวิต 
 

 
92 687 636 92.57 ยอดเย่ียม 

 4.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนให�

สามารถนำความรู�อิสลามเป�น

แนวทางไปใช�ปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวันของตนเอง 

P 

   

687 100  

 4.1.2 ออกแบบกิจกรรมท่ีเน�น

การติดตาม ฝ�กฝนนักเรียนเป�น

รายบุคคลผ�านกิจกรรมกลุ�ม

ศึกษาอัลกุรอ�าน 

P 

   

551 80.20  

 4.1.3 มีกิจกรรมที่พัฒนาจิต

วิญญาณ (อีหม�าน) ท่ีเข�มแข็งต�อ

หลักศรัทธาท่ีถูกต�อง 

P 

   
551 80.20  

 4.1.4 จัดกิจกรรมส�งเสริมผู�เรียน

ให�ได�ปฏิบัติตามองค์ประกอบ 

(รูกุ�น) อิสลามอย�างสมบูรณ์และ

เพิ่มพูนหลักปฏิบัติ (อีบาดะฮ์) ท่ี

เป�นการปฏิบัติส�งเสริมให�กระทำ 

(ซุนนะฮ์) 

P 

   

687 100  

 4.1.5 พัฒนา ส�งเสริมให�นักเรียน

ปฏิบัติตามมารยาท (อัคลาค) 

ตามแบบฉบับของท�านนบีจนเกิด

ความเคยชินจนเกิดบุคลิกภาพท่ีดี

ท้ังต�อตนเอง ครอบครัว เครือ

ญาติ เพื่อนบ�าน การทำดีต�อพี้

น�องมุสลิมและพี่น�องต�างศาสนิก 

P 

   

687 100  



รวมถึงมารยาทต�อส่ิงแวดล�อม

รอบตัว 

 4.1.6 กระบวนการพัฒนา

นักเรียนอย�างต�อเนื่องเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพแบบองค์

รวม ด�าน สติป�ญญา จิตวิญญาณ 

ร�างกาย อารมณ์ และสังคมอย�าง

สมดุล 

P 

   

687 100  

 4.1.7 พัฒนาด�านจิตวิญญาณและ

วิทยป�ญญาของนักเรียนเพื่อชี้นำ

ทางชีวิตตามวิถีแห�งอัลกุรอ�าน

และอัซซุนนะฮ์ 

P 

   

687 76.15  

 4.1.8 กิจกรรมการพบปะเพื่อ

เสริมเน้ือหา สาระแก�ผู�เข�าร�วม

ด�วยความรู� และประสบการณ์ท่ี

จำเป�นในการพัฒนาทักษะ และ

เพิ่มพูนความรู� 

P 

   

551 80.20  

4.2 มุ�งพัฒนานักเรียนมีภาวะผู�นำ   85 687 537 78.16 ดีเลิศ 

 4.2.1 จัดกิจกรรมท่ีใช�ในการ

พัฒนาด�านวิชาการ ด�านร�างกาย

ผ�านการจำลองแบบฝ�กหัดด�าน

กายภาพ ระเบียบวินัยและการ

เชื่อฟ�ง เพื่อให�ผู�เข�าร�วมรู�จักการ

เตรียมตัวและสร�างความพร�อมสู�

การทำงานเพื่อสังคม 

P 

   

537 78.16  

4.3 มุ�งพัฒนานักเรียนให�มี

ความสามารถในการอ�านอัลกุ

รอาน 

 

 

85 687 410 59.75 ปานกลาง 

 4.3.1 นักเรียนอ�านกุรอ�านและ

สามารถถอดบทเรียนจากอัลกุ

รอ�านได� 

P 

   
571 83.11  

 4.3.2 นักเรียนมีความสามารถใน

การท�องจำอัลกุรอ�านเพื ่อใช �ใน

การประกอบศาสนกิจต�างๆ 

P 

   

250 36.39  



4.4 มุ�งพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนร ู �แบบบูรณาการอิสลาม

อย�างเป�นรูปธรรม 

 

 

72 31 28 90.32 ยอดเย่ียม 

 4.4.1 มีการพัฒนาหลักสูตรและ

รูปแบบการจัดการเรียนรู �แบบ

บูรณาการอิสลามอย�างต�อเนื่อง 

P 

   

31 100  

 4.4.2 มีการจ ัดการเรียนรู �แบบ

บูรณาการอิสลามในทุกวิชาและ

ชั้นเรียน 

P 

   

25 80.64  

สรุปผลการประเมิน 80.2 ดีเลิศ 

 

จุดเน�นและกระบวนการพัฒนาที่ส�งผลต�อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่เพิ่มเติม 

สถานศึกษาได�กำหนดให�มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติโดยได�ดำเนินงานตามคู�มือระบบดูแลนักเรียนวิถีอิสลาม 

ได�แก�โครงการส�งเสริมศักยภาพและความสามารถตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มุ�งพัฒนานักเรียนให�มีบุคลิกภาพท่ีดีงาม มีความรู� 

ความศรัทธา และมีภาวะผู�นำ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โครงการส�งเสริมนักเรียนให�เป�นบุคคลที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมส�งเสริมทักษะการอ�านอัลกุรอาน เป�นต�น โครงการค�ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ประกอบด�วย กิจกรรมที่

หลากหลาย เช�น กิจกรรมกลุ�มศึกษาอิสลาม  กิจกรรมกียามและอบรมประจำเดือน กิจกรรมสัมมนาสัมพันธ์กับสภานักเรียนโรงเรียน

สามัญและเอกชนศาสนาอิสลาม กิจกรรมค�ายอาสา ฯลฯ สถานศึกษาได�ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู�เรียน ฝ�กภาวะความ

เป�นผู�นำ เพ่ือให�ผู�เรียนรู�จักตัวเอง เห็นคุณค�าในตัวเองพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการจัดกิจกรรมได� เพ่ือให�ผู�เรียนเกิด

ความภูมิใจในท�องถิ่นและความเป�นมุสลิมไทย ยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและความหลากหลายเพื่อให�ผู�เรียนอยู�ใน

สังคมได�อย�างมีความสขุ  

 



เอกสารประกอบ
 

(งานวิชาการของผูบริหาร)
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 บทที� �  

 บทน�ำ  

 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำและปัญหำ 
 

ระบบการศึกษาอิสลาม เป็นระบบทางการศึกษาที�วางรากฐานอยู่บนแหล่งที�มาส�าคัญ

สองประการของอิสลาม คือ อัลกุรอ่าน (The Quran) และอัซซุนนะฮ์ (The Tradition) โดยมี

เป้าหมายส�าคัญ คือการน�าไปสู่การยอมจ�านนต่อผู้สร้าง (The Creator) และการบรรลุสู่คุณค่า

ของการใช้ชีวิตแบบอิสลามทั �งระบอบ ตอบสนองต่อความต้องการทั �งในมิติทางด้านร่างกายและ

จิตใจ วตัถุและจิตวญิญาณ ทั �งในระดบัปัจเจกบุคคลและสงัคมโดยรวม ครอบคลุมทั �งมติิของชีวิต

ในโลกนี� (Contemporary World) และโลกโลกหน้า (The World hereafter) อย่างผสมกลมกลืน

และมดุีลยภาพ  สอดคล้องกบับทบญัญัติอิสลามในอลักุรอานซูเราะฮฺฟาฎิร อายะฮฺที� 28   ความ

ว่า “ ..........จากปวงบ่าวของอัลลอฮฺนั�น มีเพียงบรรดาผู้ที�มีความรู้ (อุลามาอฺ) เท่านั �น ที�ย�าเกรง

พระองค.์........”   จากโองการดงักล่าว ผู้ที�มคีวามรู้(อุลามาอฺ)ในที�นี� ไม่ได้หมายถึงนักวิชาการใน

ความหมายของผู้รู้ศาสนา คนที�มีความรู้ตามความหมายของโองการนี� คือ คนที�พิสูจน์ตนเองว่า

เป็นผู้มีความย�าเกรงต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ถ ึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นพระองค์ (บรรจง บินกาซัน, 

2546 : 437,อับดุลเล๊าะ หมัดอะด�าและอะห์มัด ยี�สุ่นทรง. 2557; Abd al-Rahman al-nihlawi : 

2003, Hasan Madmarn. 2001, Khan, Muhd Shasif, 1986. Rizavi, Sajjad, 1986. Shalaby, 

Ahmad. 1954) 

 ขอบข่ายความรู้ในระบบปรัชญาการศึกษาอิสลามจึง ผสมผสานกลมกลืนอยู่ภายใต้

เอกภาพแห่งความรู้ในอิสลาม ด้วย “ปรัชญาการศึกษาอิสลาม” ประเทศมุสลิมส่วนใหญ่จึงมี

ระบบการศึกษาอยู่สองระบบ คอืแบบดั �งเดิม (Traditional System) โดยมุ่งเน้นในเรื�องศาสนา ที�

ได้รบัความนิยมอย่างกว้างขวาง 2) ระบบการศึกษาแบบสมยัใหม่ (Modern System) เป็นระบบ

การศึกษาที�ได้ร ับอิทธิพลจากปรัชญาตะว ันตกและปรัชญาเซอคิวลาร์ (Secular) ที�แยกศาสน

จกัรออกจากอาณาจกัร การศึกษาในระบบนี�จะไม่ยอมรบัว่าวะห์ยู (ค�าวิวรณ์) คือแหล่งที�มาของ

ความรู้ แต่จะยอมรบัความรู้ที�เป็นวิทยาศาสตร์ที�มาจากสมมุติฐานต่างๆ ที�ได้รบัการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์เท่านั �น ทั �งสองระบบดังกล่าววางอยู่บนพื�นฐานปรัชญาที�แตกต่างกัน ท�าให้
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เป้าหมายทางการศึกษาของทั�งสองระบบจึงแตกต่างกันโดยปริยาย (กฤษฎา เวลาดี และศุภิศรา 

มาศชาย, 2549: 1,มสัลนั มาหะมะ, 2551: 112) 

   การพฒันาปัจเจกบุคคลให้เป็นมนุษย์ที�มีบุคลิกภาพที�สมบูรณ์มีลักษณะบูรณาการแบบ

องค์รวมและสมดุลทั �งด้านปัญญาพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ขดัแย้งกับเป้าหมายการศึกษา

อิสลาม (ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ , 2552 : 1. นิเลาะ แวอุเ ซ็ง , 2551 : 42) สอดคล้องก ับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 ก�าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที�

มุ่งเน้นการศึกษาทั �งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ความส�าคญั

ทั �งความรู ้คุณธรรม การปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที�ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุก

วชิา (มาตราที� 23 และ 24 (4)) (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2545 : 8)  

ผลของการศึกษาพบว่า สภาพสงัคมในทศวรรษใหม่ เป็นยุคของความเร็วและความล��า

สมัยของเทคโนโลย ีการสื�อสาร ความหลากหลายทางเชื�อชาติว ัฒนธรรม การหล่อหลอมรวม

ความคิดและความเชื�อของ กลุ่มคน ที�บุคคลในสังคมจะต้องตั �งรับการมีวถิีชีวิตยุคใหม่อย่างมี

วิจารณญาณ ซึ�งจากสภาพสงัคม ที�เปลี�ยนแปลงอย่างมากนี�เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวยัเรยีน 

ทั �งการด�าเนินชีวิตท่ามกลางกระแส เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลง และความคาดหวงัของผู้ปกครอง

ต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจน การเผชิญสิ�งยั �วยุหรือตัวแบบที�ไม่เหมาะสมต่าง ๆ 

รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมาก ทั �งปัญหาด้านการปรับตัว ปัญหาด้าน

อารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหา  เด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด 

ปัญหาทางเพศ เป็นต้น โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที�มีทกัษะชีวติต��า ขาดภูมคิุ ้มกันทางสงัคม

ที�ดีเมื�อจบการศึกษาขั �นพื�นฐานไปแล้ว (วจิารย์ พานิช, 2556; วรทั พฤกษากุลนันท์, 2549) 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอีกกลไกที�มีความส�าคญัต่อระบบการจดัการศึกษา ต้อง

ออกแบบให้บูรณาการกับวิถีของผู้เรียนอย่างสมดุล ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ทกัษะในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ตลอดจนสร้าง

ภูมิคุ้มก ัน จัดระบบเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งภายในสถานศึกษา บทบาทของครูมูร็อบบีย์ จึงมี

ความส�าคัญที�คอยขับเคลื�อนกระบวนการตัรฺบียะฮ์ ข ัดเกลา อบรม สั �งสอนและการพ ัฒนา

นักเรียน ในระดับปัจเจกบุคคลที�เปี�ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 

(ศอลิหฺ) และเชิญชวนผู้อื�นสู่ความดี (กมล รอดคล้าย, 2557: 5)     

   จากการศึกษาข้อมูลพบว่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

เป็นโรงเรียนสามัญบูรณาการอิสลาม มีนโยบายหลักที�ว่า “การตัรฺบียะฮ์นักเรียนเป็นหัวใจของ
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การจดัการศึกษา” โดยด�าเนินกิจกรรมตัรฺบียะฮ์นักเรียนมาตั �งแต่ปีการศึกษา ���� เครื�องมือที�

ส�าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มฮาลาเกาะฮ์หรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน ทุกๆ สัปดาห์  2) เดาเราะห์ (การ

อบรม) เดือนละ � ครั �ง 3) กียาม (การละหมาดยามค��าค ืน) เดือนละ � ครั �ง 4) เรียะละห์ (ทศัน

ศึกษาเชิงตัรฺบียะฮ์) ปีละ � ครั �ง และ �) ค่าย ปีละ 1 ครั �ง ซึ�งกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้

ด�าเนินการพฒันาอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบ  

  การติดตามผลการด�าเนินงานโดยเฉพาะการขบัเคลื�อนการด�าเนินงานผ่านฮาลาเกาะฮ์

หรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านซึ�งถือเป็นหัวใจและเป็นเครื�องมือที�ส�าคัญในการพัฒนานักเรียน ผล

การศึกษาพบว่า โรงเรียนมีการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ซึ�งถือได้ว่ามีการปฏิบัติที�เป็นเลิศของ

สถานศึกษา (ไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ ,2557 : 23) และเป็นต้นแบบให้กับทางโรงเรียนเครือข่าย

คุณภาพอสัสลามในการน�าวธิีการและเครื�องมอืไปปรบัใช้  

  เพื�อให้การพฒันาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์เป็นไปอย่างต่อเนื�อง โรงเรียนจึงจดัประชุมครู

และบุคลากรทั �งหมดเพื�อการสะท้อนผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 

���� ที�ผ่านมา พบว่า ครูมูร็อบบีย์ยงัมบีทบาทน้อยในการดูแล ติดตามนักเรยีนน้อย โดยผลการ

สะท้อนดงักล่าวยงัพบปัจจยัหลายประการ ได้แก่ การไม่เข้าใจหลกัสูตรตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์

ส่งผลให้การน�าหลักสูตรไปใช้ไม่ถูกต้อง ครูมูร ็อบบีย์ไม่มีความรู้ในการน�าเนื�อหาตามหลักสูตร

ไปปรับใช้ การขาดประสบการณ์การน�ากลุ่มฮาลาเกาะฮ์หรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน และขาด

เครื�องมือ เทคนิค ว ิธีการที�หลากหลาย สอดคล้องกับข้อมูลที�ผู้วิจัยได้รับจากการสัมภาษณ์

หวัหน้ากลุ่มภารกิจกิจการนักเรียนที�รบัผิดชอบงานตัรฺบียะฮ์ครูและนักเรยีนเกี�ยวกับประเด็นการ

ขบัเคลื�อนของทีมน�า พบว่า ขาดการติดตามการด�าเนินงาน ไม่มีเวทีการประชุมติดตามอย่าง

ต่อเนื�อง ส่งผลท�าให้การพฒันานักเรียนด้านต่างๆ ตามหลักสูตรก�าหนดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที�

ก�าหนดไว้ (หวัหน้างานตรัฺบียะฮ์นักเรยีนและบุคลากร,สมัภาษณ์ �� มถิุนายน ����)  

 ผู้ว ิจัยในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการพัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โดยการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการและใช้

กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน 

เพื�อให้ครูมูร็อบบีย์ในโรงเรียนได้มีความรู้ และเข้าใจกระบวนการ ข ั �นตอนการด�าเนินงานตัรฺบี

ยะฮ์ที�ถูกต้องตามแนวทางการด�าเนินงานในสถานศึกษาโดยอาศัย  เครื�องมอืหลกัที�ส�าคญัได้แก่ 

หลักสูตรการด�าเนินงานกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านหรือฮาลาเกาะฮ์  (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร, 

หลกัสูตรฮาลาเกาะฮ์)  
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 ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร พบว่า  มีหลากหลายวิธีการที�

นักวิชาการได้น�าเสนอไว้ ซึ�งแต่ละวิธีมีเป้าหมายเพื�อเพิ�มความรู้ ความสามารถ ทักษะเชิง

กระบวนการ และทศันคติให้เหมาะสมกับบริบทการปฏิบัติงาน (Nadler & Wiggs, 1989, p.35, 

Tuamsuk, K., Phabu,T.,&Vongprasert,C. 2013, รังสรรค์ โฉมยา. 2553) วิธีที�ผู้วิจัยเลือก

น�ามาใช้ในการพฒันาโดยค�านึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน สอดคล้อง

กับความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงงบประมาณและข้อจ�ากัดต่างๆ ของ

สถานศึกษาผ่าน � กิจกรรมหลกั ได้แก่ การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจ (group meeting) การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ( training workshop) การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (knowledge management) 

และการนิเทศติดตาม (supervision) ซึ�งผู้วิจ ัยหวังว่าจะส่งผลต่อการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของ

ครูมูร็อบบีย์ และนักเรียนได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝนจนเกิดความเคยชินสอดคล้องตามหลักสูตร

ต่อไป  
 

1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

เพื�อพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

จงัหวดัสงขลา 

1.3 ค�ำถำมกำรวิจยั 

การด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรยีนเกิดผลอย่างไรต่อครูมูร็อบบีย์ 
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1.4 กรอบในกำรวิจยั 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมริูปภาพที� 1 แสดงกรอบในการวจิยั 

  

1.5 ประโยชน์ของกำรวิจยั 

  1. ได้แนวคิด แนวปฏิบัติหรือรูปแบบที�น่าสนใจจากการถอดบทเรียนการตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน โรงเรยีนเอกชนแห่งหนึ�ง อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 2. เป็นข้อมูลส�าหรบัโรงเรียนในการวเิคราะห์และวางแผนงานตรฺับียะฮ์นักเรียนต่อไปใน

อนาคต 

 3. โรงเรียนในสมาคมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสลามมีแนวทางในการขับเคลื�อน

งานตรฺับียะฮ์นักเรยีน  

 

แผนกิจกรรมในกำรพฒันำ 

1. การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจ (group meetings) 

2. การอบรมเชิงปฏิบตัิการ  (training workshop) 
3. การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (Exchange)   

4. การนิเทศติดตาม (Supervision) 

ผลการพฒันาครูมูรอ็บบีย์ในการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรยีน 

โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงาน 

ตรฺับียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
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�.� ขอบเขตของกำรวิจยั 

�. ขอบเขตด้านกระบวนการ 

   การวจิยัในครั�งนี� เป็นการวจิยัเชิงปฏิบตัิการ โดยมขีอบเขตการศึกษาเกี�ยวกบัการ

พฒันาครูมูร็อบบีย์ในการตรฺับียะฮ์นักเรียน โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา โดยมขีอบเขตด้านเนื�อหา ดงันี� 

1.1 การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจ  

1.2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ   
1.3 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

1.4 การนิเทศติดตาม  

�. ขอบเขตด้านพื�นที�วิจยั 

   ในการวิจยัครั �งนี�ได้ก�าหนดเขตพื�นที�การวิจยั คือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร อ�าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

�. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 

   ในการวจิยัครั�งนี� ผู้วจิยัได้ก�าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยมรีายละเอ ียด ดงันี� 

   �.� ผู้บรหิารจ�านวน � คน 

   �.� ครูมูร็อบบีย์จ�านวน �� คน โดยทั�งหมดเป็นครูที�ร ับผิดชอบหลักในงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียนตามค�าสั �งแต่งตั �งของโรงเรียน การได้มาซึ�งกลุ่มตัวอย่างผู้ว ิจัยใช้วิธ ีการเลือกแบบ

เจาะจง 

 

1.7 นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

 โรงเรียน หมายถึง โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

กำรพฒันำครูมูร ็อบบีย์ในกำรด�ำเนินงำนตรัฺบียะฮ์ หมายถึง วิธีการ ขั �นตอนในการ

พฒันา ศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื�อให้ได้รบัความรู้ ทกัษะ ความช�านาญ ที�เพิ�มพูนจากเดิมที�มี

อยู่ในแต่ละบุคคล เพื�อให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และรวดเร็ว

บรรลุวตัถุประสงค์ และพนัธกิจของโรงเรียนผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านตามหลักสูตรฮา

ลาเกาะฮ์ที�ทางโรงเรยีนก�าหนด   
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ผู้บริหำร หมายถึง ผู้ได้รบัการแต่งตั �งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บรหิาร หรอืผู้ที�ได้รบัมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที�บริหารงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ที�เกี�ยวข้องกับการตัรฺบียะฮ์นักเรียน 

ได้แก่ ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ และหวัหน้าฝ่ายที�ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ครูมูรอ็บบีย ์หมายถึง ครูที�โรงเรียนมีค�าส ั �งแต่งตั �งให้ดูแลนักเรียนในกลุ่มศึกษาอิสลาม 

(ฮาลาเกาะฮ์) จ�านวน 8-13 คน โดยอาจจะมาจากบุคลากรภายในหรอืภายนอกโรงเรียน 

กำรประชุมเพื�อท�ำควำมเข้ำใจ หมายถึง  การประชุมที�ผู้รบัผิดชอบที�เกี�ยวข้องในการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นั �นมาชี�แจงและอธิบายข้อเท็จจริง แนวทางการปฏิบตัิ โดยไม่มกีารอภิปราย

แลกเปลี�ยนความคิดเห็นโดยตรง เปิดโอกาสให้ครูมูร ็อบบีย์ท ั�งหมดเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ตามเวลาที�ก�าหนดไว้ในข้อบังคบัองค์การนั �นๆ มวีตัถุประสงค์เพื�อสร้างความเข้าใจและตระหนัก

ร่วมกนั 

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร หมายถึง  การฝึกอบรมครูมูร็อบบีย์โดย เน้นให้เกิด

ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนซึ�งเป็นวัตถุประสงค์ของการ

ฝึกอบรม โดยเน้นการฝึกปฏิบตัิของครูมูร็อบบีย์ที�เข้าอบรมเป็นส�าคญั 

กำรแลกเปลี�ยนเรียนรู้ หมายถึง การที�ครูมูร ็อบบีย์ที�ดูแลหลักในการด�าเนินงานตัรฺบี

ยะฮ์นักเรยีนมารวมตวักนัและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อร่วมสร้างความเข้าใจหรอืพฒันาแนวปฏิบัติ

ในเรื�องการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรียน มกีารแลกเปลี�ยนประสบการ์ แนวปฏิบตัิที�ดี และสะท้อน

ผลภายหลงัจากน�าแผนการจดัการเรยีนรู้ไปใช้กบันักเรยีน 

กำรนิเทศติดตำม หมายถึง  กระบวนการพัฒนาครูมูร็อบบีย ์เพื�อให้เกิดการปรับปรุง

และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน เพื�อให้การจัดกิจกรรมบรรลุ

จุดมุ่งหมายที�วางไว้ เป็นกระบวนการในการแนะน�าช่วยเหลือ ครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู้ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

 

1.8 ข้อตกลงเบื�องต้น 

 ในงานวจิยัครั�งนี� ผู้วจิยัได้ก�าหนดข้อตกลงเบื�องต้นไว้ดงันี� 

 1. เมื�อผู้วจิยักล่าวถึงการตรฺับียะฮ์ที�โรงเรียนน�ามาใช้เป็นเครื�องมอืในการพฒันานักเรียน    

นั �นหมายถึง การที�มูร็อบบีย์น�ากลุ่มศึกษาอิสลามผ่านหลกัสูตรที�โรงเรยีนก�าหนดไปใช้กับสมาชิก

ในกลุ่มศึกษาอิสลามกิจกรรม ทั �งนี�เพื�อให้บุคคลทั �วไปก็สามารถเข้าถึงและเข้าใจงานวิจยัและการ

น�าเสนอชิ�นนี�ได้ง่ายขึ�น 
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 2. การวิจัยในครั �งนี�ผู้วิจัยต้องการศึกษากิจกรรมที�น�าไปใช้ในการพัฒนาครูมูร็อบบีย์

อย่างไรให้สามารถขบัเคลื�อนหรือน�ากลุ่มศึกษาอิสลามไปใช้ต่อนักเรียนในการดูแลของตวัเองได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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บทที� 2 

เอกสำรและงำนวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื�อง การพ ัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียน

หาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ผู้วิจยัได้ท�าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวข้องและน�าเสนอ

ตามล�าดบั ดงันี� 

    2. แนวทางในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 

  2.1 วสิยัทศัน์การด�าเนินงานตรฺับียะฮ์ 

  2.2 พนัธกิจของการตรฺับ ียะฮ์ 

  2.3 เป้าหมายของการตรฺับียะฮ์ 

  2.4 แนวทางการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์ 

  2.5 โครงสร้างและการด�าเนินกิจกรรมตรฺับียะฮ์ตามหลกัสูตร 

  2.6 การแจกแจงหลกัสูตรตรัฺบียะฮ์ (กลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน) 

  2.7 สื�อในการตรฺับียะฮ์และความถี� 

  2.8 แนวทางและวธิีการด�าเนินการตามสื�อตรฺับียะฮ์ 

  2.9 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์

   3. แนวคดิเกี�ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

3.1 ความหมายในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

3.2 ความส�าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

3.3 ขั�นตอนการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

3.4 รูปแบบและวธิีการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

3.5 ภารกิจการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

3.6 การบรหิารทรพัยากรณ์มนุษย์และกิจกรรมการบรหิารทรพัยากรณ์มนุษย์ 

3.7 วตัถุประสงค์ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

3.8 ขอบเขตงานการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์กร 
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 4. แนวคดิเกี�ยวกบัการตรฺับียะฮ์ 

     4.1 ความหมายของการตรัฺบียะฮ์ 

  4.2 ความส�าคญัของการตรฺับียะฮ์ 

     4.3 เป้าหมายของการตรฺับียะฮต์ามแนวทางอลักุรอ่าน 

    4.4 บทบาทและแนวคดิเกี�ยวกบัครูมูร็อบบีย ์

  4.5 หลกัการพื�นฐานของการตรฺับียะฮ์ 

  4.6 แนวคดิในการตรฺับียะฮ์นักเรยีน 

 5. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 

2. แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนตรฺับียะฮข์องโรงเรียนหำดใหญ่วิทยำคำร 

  กรอบแนวคดิเกี�ยวกบัการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรยีนของโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 

2.1 วิสยัทศัน์ “มุ่งพฒันานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที�ดีงาม มีความรู ้ ความศรทัธา และมี

ภาวะผู้น�า 

2.2 พนัธกิจ ได้แก่ 

   2.2.1 พฒันานักเรยีนผ่านการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์  

       2.2.2 พัฒนานักเรียนจากกลุ่มใกล้ชิดและกลุ่มใส่ใจสู่กลุ่มพัฒนาและกลุ่มน�า
ตามล�าดบั 

      2.2.3 พฒันานักเรยีนให้มบุีคลิกภาพของมุสลิมที�ดีงามและมภีาวะผู้น�า  

      2.2.4 พฒันานักเรยีนให้มทีกัษะชีวติในสงัคมพหุวฒันธรรมอย่างมดีุลยภาพ  

   2.3 เป้ำหมำย เพื�อ 

     2.3.1 สถานศึกษาน�าระบบดูแลช่วยเหลือและพฒันานักเรยีนวถิีอิสลามไปใช้ 

     2.3.2 นักเรยีนได้รบัการพฒันาและยกระดบัให้มบีุคลิกภาพที�สูงขึ�น   
         2.3.3 นักเรยีนมบีุคลิกภาพของมุสลิมที�ดีงามและมีภาวะผู้น�า  

            2.3.4 นักเรยีนมทีกัษะชีวติในสงัคมพหุวฒันธรรมอย่างมดุีลยภาพ  

   2.4 แนวทำงกำรด�ำเนินตรฺับียะฮนั์กเรียน 

   เพื�อให้ผู้ที�เกี�ยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือและพ ัฒนานักเรียนสามารถน�าแนวทางตาม

วถิีอิสลามไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถน�าไปสู่การปฏิบตัิจรงิและสะดวกในการน�าไปปรับใช้

กับสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษา จึงขอน�าเสนอกรอบและแนวทางการด�าเนินการที�ผู้วิจยั

ร่ ว ม พัฒ น า คู่ มื อ ร ะ บ บ ดู แลช่ ว ย เห ลือ นั ก เ รี ย น วิถี อิ ส ล า ม ข อง สถ า บั นอัส สล า ม 

มหาวทิยาลยัฟาฏอนี ดงันี�    
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      2.4.1 การก�าหนดระดับกลุ่มของนักเรียน การคัดกรอง/คัดเลือกนักเรียนว่ามี

ความเหมาะสมโดยก�าหนดวธิีการคดักรอง เกณฑ์และตวัชี�วดัแต่ละระดบั โดยก�าหนดระดบักลุ่ม

ดงันี� คอื   1) ระดบักลุ่มใกล้ชิด 2) ระดบักลุ่มใส่ใจ  3) ระดบักลุ่มพฒันา 4) ระดบักลุ่มน�า        

    2.4.2 เกณฑ์การคดักรอง ได้แก่ 1) กลุ่มใกล้ชิด ใช้เกณฑ์ตามกลุ่มมีปัญหาของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) ระดบักลุ่มใส่ใจ ใช้เกณฑ์ตามกลุ่มเสี�ยงของระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 3) ระดับกลุ่มพัฒนา ใช้เกณฑ์บุคลิกภาพของมุสลิมที�ดี 4) ระดับกลุ่มน�าใช้เกณฑ์

บุคลิกภาพของมุสลิมที�ดี     

     2.4.3 กรอบเนื�อหา สามารถจ�าแนกกรอบแนวคิดในการน�าหลกัสูตรไปใช้ ได้แก่ 

ระดบักลุ่มใกล้ชิด รายละเอียดดงันี�   

เนื�อหาเชิงการสร้างแรงแรงจูงใจให้มจีิตส�านึกการเป็นมุสลิมที�ดี การเห็นคุณค่าของ

ตนเองเพื�อโน้มน้าวในการท�าความดีและหลีกห่างจากปัญหาหรอืสิ�งไม่ดีต่างๆ  ก่อให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการเปลี�ยนแปลงสู่การเป็นมุสลิมที�ดี   

        2.4.3.1 ระดบักลุ่มใส่ใจ รายละเอียดเน้นบูรณาการเนื�อหา ได้แก่  การ

ศรทัธาต่ออลัลอฮ์ (ซ.บ.) การศรทัธาต่อบรรดามลาอีกะฮ์ การศรทัธาต่อคมัภีร์ของอลัลอฮ์ (ซ.บ.) 

การศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) การศรัทธาต่อวันสิ�นโลก (ว ันกียามะฮ์) 

การศรทัธาต่อการก�าหนาสรรพสิ�งทั�งหลายในสากลจักรวาลนี�ล้วนเกิดขึ�นมาและด�าเนินไปตาม

กฎเกณฑ์ของอลัลอฮ์ (ซ.บ.)  

    2.4.3.2 ระดับกลุ่มพ ัฒนา เนื�อหาเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ

นักเรยีนให้เป็นไปตามคุณลกัษณะมุสลิมที�ดี  

      2.4.3.3 ระดับกลุ่มน� า เนื�อหาเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ

นักเรยีนให้เป็นไปตามคุณลกัษณะมุสลิมที�ดี เน้นสู่การเป็นผู้น�าและการเสยีสละต่อสงัคม   

    2.4.4 กิจกรรมในแต่ละระดบั  เพื�อความเหมาะสมและสามารถดูแลนักเรียนได้

อย่างทั �วถึงควรแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตั�งแต่  7 – 12 คนหรือตามความเหมาะสมของบริบท

สถานศึกษา    โดยแต่ละกลุ่มควรมีกิจกรรมได้แก่ 1) ระดับกลุ่มใกล้ชิด กิจกรรมที�ควร

ด�าเนินการ คือ กลุ่มศึกษาอัลกุรอาน ค่ายยกระดับบุคลิกภาพ กิจกรรมการเยี�ยมสถานที�ต่างๆ 

เช่น สถานพินิจ ผู้ป่วยที�โรงพยาบาล เด็กก�าพร้า เยี�ยมเยียนกุโบร์ เป็นต้นกิจกรรมนันทนาการ

และกีฬา ทัศนศึกษา การอบรมเพื�อสร้างแรงจูงใจ การฝึกทักษะทางอาชีพ 2) ระดับกลุ่มใส่ใจ 

กิจกรรมที�ควรด�าเนินการ คอื อบรม กลุ่มศึกษาอลักุรอาน ค่ายยกระดบับุคลิกภาพ   ทศันศึกษา 

การพบปะกับผู้รู้หรือผู้เป็นแบบอย่างในสงัคม กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการพฒันาตนเองสู่
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บุคลิกภาพที�สวยงามของอิสลาม กียามุลลัยย์ กิจกรรมเยี�ยมเยียนกุโบร์ 3) ระดับกลุ่มพัฒนา 

กิจกรรมที�ควรด�าเนินการ ได้แก่ กลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน การละหมาดกียามุลล ัยล์ การอบรม การ

จดัค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ การทศันศึกษา การสมัมนาทางวิชาการ 4) ระดบักลุ่มน�า กิจกรรมที�

ควรด�าเนินการ ได้แก่  กลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน การละหมาดกียามุลลัยล์ การอบรม การจัดค่าย

พฒันาบุคลิกภาพ การทศันศึกษา การสมัมนาทางวชิาการ 

   2.4.5 กรอบเวลา โดยก�าหนด ทุกกลุ่มต้องผ่านหลักสูตรนี�ไม่น้อยกว่า 80 ชม./

ปี กรอบเวลาแต่ละระดับ 1) ระดบักลุ่มใกล้ชิดและกลุ่มใส่ใจอย่างน้อย 1 ภาคเรียนแต่ไม่เกิน 1 

ปี 2) ระดบักลุ่มพฒันาอย่างน้อย 1 ภาคเรยีนแต่ไม่เกิน 1 ปี 3) ระดบักลุ่มน�าอย่างน้อย 2 ปี 

    2.4.6 แนวทางการประเมิน มีรายละเอียด กล่าวคือ การประเมินให้ด�าเนินการ

ในรูปแบบเป็นทีมโดยมีการแต่งตั �งคณะกรรมการประเมิน มีการประเมินความก้าวหน้าทุกภาค

เรียนหรือทุกปี หากประเมินแล้วไม่ผ่านให้อยู่ระดับเดิม แต่ควรพ ัฒนาให้ผ่านระดับเดิมนั �น

ภายในเวลาอีก 1 ปี รวมเป็น 2 ปี โดยต้องเพิ�มความเข้มข้นในกิจกรรมและเนื�อหาหรือจัดกลุ่ม

ใหม่ตามความเหมาะสม การประเมินนักเรียนเพื�อการเลื�อนขั�นของแต่ละระดับให้ใช้วิธีการและ

ขั �นตอนทั �วไปที�ใช้ในการประเมินเพื�อเลื�อนชั �น  1) ให้ด�าเนินการแต่งตั �งคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการและกรรมการอื�นๆ ตามความจ�าเป็น โดยให้

ค�านึงถึงข้อควรในการปฏิบัติในการด�าเนินการประเมิน คือ ไม่ยึดเอาความคิดเห็นของคนเดียว

ในการประเมินเพื�อการเลื�อนชั �น ไม่พูดถึงจุดอ่อนที�ไม่เกี�ยวข้อง ควรให้โอกาสแก่ผู้ที�ไม่ผ่านการ

ประเมินได้แก้ไข การเลื�อนชั �นควรด�าเนินในเมื�อครบจ�านวนคณะกรรมการและควรจบสิ�น

หลังจากได้รวบรวมข้อคดิเห็นแต่ละคน คณะกรรมการควรบันทึกโอกาสในการพฒันาของผู้ที�ไม่

ผ่านการประเมินเพื�อไปใช้ในการแก้ไขต่อไป การกลั �นกรองและการเลื�อนชั�นในระดบัที�สูงขึ�นของ

กลุ่มพฒันาให้ใช้เกณฑ์การกลั �นกรอง ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่มศึกษาอัลกุรอานอย่างสม��าเสมอมี

นิสยัดี มีมารยาทและห่างไกลจากบาปใหญ่ต่างๆ ไม่พูดเรื�องไร้สาระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ปราศจาก

แนวคดิสุดโต่งและตรงข้าม เป็นผู้มอีะมานะฮ์ ให้ใช้เกณฑ์และวธิีการประเมนิรายบุคคล ดงันี� 

เกณฑ ์ วธิการประเมิน หมายเหตุ 

เข้าร่วมกลุ่มศึกษาอลักุรอานอย่าง
สม��าเสมอ 

แบบบนัทึกการเข้า
ร่วม 

 

มนีิสยัดี มมีารยาทและห่างไกลจากบาป

ใหญ่ต่างๆ 
การสงัเกต 

 

ไม่พูดจาไร้สาระ การสงัเกต  

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด การสงัเกต  

ปราศจากแนวคดิสุดโต่งและตรงข้าม การสงัเกต  
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เกณฑ ์ วธิการประเมิน หมายเหตุ 

เป็นผู้มอีะมานะฮ์ การสงัเกต  
   

      2.4.7 รูปแบบการประเมินผล มีรูปแบบและเครื�องมือการประเมินที�หลากหลาย

และประเมินจากหลายฝ่ายในระยะเวลาที�ต่างกัน โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกแนวทางที�

เหมาะสม คือ 1) การประเมินผลสะท้อนจากการจดักิจกรรม/ฝึกอบรม  ด�าเนินการทนัทีหลังจาก

เสร็จสิ�นกิจกรรมหรือการฝึกอบรม เป็นการประเมินความรู้ส ึก ความคิดเห็น ทศันคติซึ�งจะบอก

ให้ทราบได้ว่านักเรียนหรือผู้ที�เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอย่างไรกบัหลกัสูตรหรือกิจกรรมที�

จดัขึ�นทั �งสาระการเรียนรู้ กิจกรรม วิทยากร วิธีการตลอดจนองค์ประกอบอื�นๆ ในการฝึกอบรม

หรือการเข้าร่วมกิจกรรมนั �นๆ  2) การประเมินการเรียนรู้ ด�าเนินการทันทีเมื�อเสร็จสิ�นการจัด

กิจกรรมหรือการฝึกอบรม เพื�อว ัดผลว่านักเรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก

การเข้าร่วมกิจกรรม 3) การประเมินพฤติกรรม เป็นการศึกษาการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอันเป็น

ผลจากการฝึกอบรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ�งอาจเป็นการเปลี�ยนแปลงทางทักษะ การ

แสดงออก การสร้างความสมัพนัธ์ และอื�นๆ เป็นการประเมินจากการน�าผลการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือฝึกอบรม โดยใช้การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามความคิดเห็นจากวิทยากรหรือ

ผู้เกี�ยวข้อง เพื�อนๆ หรือการประเมินตนเองของนักเรียน 4) การประเมินผลลัพธ์   เป็นการ

ประเมินผลการฝึกอบรมหรือการจดักิจกรรมว่าได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที�คาดหว ัง เป้าหมายของการจัดกิจกรรม

หรอืไม่เพยีงไร โดยอาศยัแบบวดัหรอืข้อมูลจากการรายงานความพึงพอใจของนักเรียน โดยอาจ

เปรยีบเทียบก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมหรอืฝึกอบรม 

      2.4.8 แนวทางการส่งต่อพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์ของนักเรยีน แนวทางในการ

ส่งต่อพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนสามารถด�าเนินการผ่านแนวทาง ได้แก่  

กระบวนการส่งต่อมีสองรูปแบบ ได้แก่ การส่งต่อภายในและการส่งต่อภายนอก โดยบันทึกการ

ส่งนักเรียนไปยงัครูที�เกี�ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  เช่น ครูแนะแนว ครูปกครองครู

ประจ�าวิชา ครูพยาบาล ว ิทยากรประจ�ากลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน เป็นต้น ซึ�งเป็นการส่งต่อภายใน 

บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้ เชียวชาญภายนอกโดยครู แนะแนวหรือ ฝ่ายปกครองเป็น

ผู้ด�าเนินการซึ�งเป็นการส่งต่อภายนอก และเครื�องมือที�ใช้ในการด�าเนินการ ได้แก่ แบบบันทึก

การส่งต่อของโรงเรยีน  แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรยีน 
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2.5 โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินกำรตำมหลกัสูตร 

   2.5.1 ด�าเนินการในกลุ่มศึกษา 

ล�าดบั วชิา 
เนื�อหา 

หมายเหตุ 
ภาคการศึกษาที� 1 ภาคการศึกษาที�  2 

1 อลักุรอาน อลัฎุหา – อลัตะกาษุร อลัอศัร์ – อนันาส  

2 อลัหะดีษ หะดีษที�เลือกสรร   

3 อซัซีเราะห์ 

อนันะบะวยีะฮฺ 

อซัซีเราะห์ อนันะบะวียะฮฺ 

ของมุศฏอฟาอซัซีบาอีย ์

บทน�า-ตอนที�1 – 4 

 

 

 

 

2.5.2 ด�าเนินการนอกกลุ่มศึกษา 

ล�าดบั  วชิา รูปแบบ/วธิีปฏิบตั ิ

1 
ประวตัินบีและศอหาบะฮ์ (สหายของ

ท่านนบี) ที�ส�าคญั 
อบรม  

2 อตัตซักิยะฮฺ ( ขดัเกลาจิตใจ) 
กิยามุลลยัล ์ 

(การละหมาดในช่วงท้ายของกลางคนื) 

 

   2.5.3 กิจกรรมภาคปฏิบตั ิ

ล�าดบั เนื�อหากิจกรรม ความถี� จ�านวน / ครั �ง หมายเหตุ 

1 อ่านอลักุรอาน  รายวนั อย่างน้อยหนึ�งหน้า  

2 
ละหมาดญามาอะฮฺ และบทอ่าน

หลงัละหมาด 

รายวนั ละหมาดญามาอะฮฺ 

(ร่วมละหมาดที�มสัยดิ)      

 

3 
อ่านอซัการ์นาบาว ี(บทขอพร

ยามเช้าและยามเย็น) 

รายวนั 
หนึ�งครั �ง 

 

4 
ออกก�าลงักาย อย่างน้อย  15 

นาท ี

รายวนั 
3 ครั�งต่อสปัดาห์ 

 

5 ท่องจ�าอลักุรอาน 
รายวนั ตามหลกัสูตร

ก�าหนดให้ศึกษา 
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ล�าดบั เนื�อหากิจกรรม ความถี� จ�านวน / ครั �ง หมายเหตุ 

6 ออมทรพัย์ รายวนั 1 บาท / วนั  

7 ออกก�าลงักายเป็นกลุ่ม 
ราย

สปัดาห ์
1 ครั�งต่อสปัดาห์ 

 

8 
ถือศีลอดสุนนัต (การถือศีลอด

ด้วยใจสมคัร) 
รายเดือน  

 

9 
ท�าความดี/ปฏิสมัพนัธ์กบับิดา

มารดา 
- 

อย่างน้อย 1 ครั �งต่อ

สปัดาห ์

 

10 เยี�ยมสุสาน รายเทอม เทอมละ 1  ครั �ง  

 

    2.5.4 กิจกรรมในภาคการศึกษาที� 1 
 

ล�าดบั 

 

วชิา 
 

เนื�อหา 
รูปแบบการ

ปฏิบตั ิ 

หมาย

เหตุ 

1 อตักุรอาน อลั อะลา -  อตัตะกาษุร กลุ่มศึกษา  

2 หะดีษ หะดีษอคัล้าก กลุ่มศึกษา  

3 ซีเราะห์  อซัซีเราะห์ อนันะบะวียะฮฺ ของ 

มุศฏอฟาอสัสบิาอีย์  

บทน�า - ตอนที� 1 – 2 

กลุ่มศึกษา  
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  2.6 สื�อในกำรตัรฺบียะฮ์และควำมถี�  

  ภาคการศึกษา ที� 1 

ล�าดบั สื�อ ความถี� หมายเหตุ 

1 กลุ่มศึกษา 16  ไม่น้อยกว่า  16 ครั �ง 

2 กิยามุลลยัย ์ 2   

3 อบรม 1   

4 ทศันศึกษา 1   

5 เยี�ยมกุโบร์ 1  

      ภาคการศึกษา ที� 2 
 

ล�าดบั 
 

วชิา 
 

เนื�อหา 

 

รูปแบบการปฏิบตั ิ 
 

หมายเหตุ 

1 อตัตฟัซีร อลัอศัร์   กลุ่มศึกษา  

2 หะดีษ หะดีษอคัล้าก กลุ่มศึกษา  

3 ซีเราะห์  อซัซีเราะห์ อนันะบะวียะฮฺ  

ของมุศฏอฟาอสัสบิาอีย์  

กลุ่มศึกษา  

 

สื�อการศึกษาและความถี� (ภาคการศึกษา ที� 2) 

ล�าดบั สื�อ ความถี� หมายเหตุ 

1 กลุ่มศึกษา 16  ไม่น้อยกว่า  16 ครั �ง 

2 กิยามุลลยัย ์ 2   

3 อบรม 1   

4 ทศันศึกษา 1   

5 เยี�ยมกุโบร์ 1  
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2.7 แนวทำงและวิธีกำรด�ำเนินกำรตำมสื�อตัรฺบียะฮ์ 

     2.7.1 กลุ่มศึกษา 

                 กลุ่มศึกษาเป็นเครื�องมือ/กิจกรรมหลักที�ส�าคญัที�สุดในการตัรบียะฮฺและพฒันาจิต

วิญญาณ (อีหม่าน) และวิทยปัญญาเพื�อชี�น�าทางชีวิตของเขาตามวิถีแห่งอัลกุรอานและอัลสุน

นะฮฺ  

1) สมาชิกและความถี�  

        • การแบ่งสมาชิกให้อยู่ระหว่าง � ถึง �� คน  

       • การพบปะสปัดาห์ละ 1 ครั �ง (แต่ละครั �งระหว่าง �.�� – �.�� ชั �วโมง)  

       • ส�าหรบักลุ่มศึกษามุสลีมะฮฺทางที�ดีให้ใช้เวลากลางวนั.  

  2) วธิีการด�าเนินกลุ่มศึกษาอลักุรอาน 

        • ให้สมาชิกทุกคนเตรียมข้อมูลที�จะน�าเสนอ  

        • ด�าเนินการน�าเสนอให้เป็นไปตามตารางเวลาที�ก�าหนด.  

       • สมาชิกควรเตรยีมเนื�อหาล่วงหน้า/ท่องจ�าหลกัฐาน/คู่มือ/ข้อมูลที�น�าเสนอ 

        • เตรยีมค�าถามส�าหรบัสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม.  

        • ก�าหนดภาระหน้าที�รบัผดิชอบแก่สมาชิกในการด�าเนินกิจกรรมพบปะครั�ง

ต่อไป   

        • ติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการท่องจ�าและความก้าวหน้าของสมาชิก  

   3) ข้อควรปฏิบตัิในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  

     • สร้างความพร้อมในด้านจิตวญิญาณ สติปัญญา และ ร่างกาย  

       • จรงิจงัจรงิใจในทุกภารกิจ/หน้าที�โดยไม่กระทบต่อความเป็นพี�น้องกนั 

       • รบัผดิชอบต่อความส�าเร็จของกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  

    • เตรยีมข้อมูลเนื�อหาที�จะน�าเสนอในกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  

       • ให้ความส�าคญัทุกระเบียบวาระ / ทุกกิจกรรมของกลุ่มศึกษาอลักุรอาน  

      • เปิดโอกาศน�าเสนอและแลกเปลี�ยนความคดิเห็น  

      • รกัษาระเบียบทุกกิจกรรมกลุ่มศึกษาให้อยู่ในระบบ 

      • สร้างบรรยากาศให้มีชีวติชีวาในการน�าเสนอ  

      • หลีกเลี�ยงการยดืติดกบัความนึกคดิของตนเอง  

      • ติชมด้วยความระมดัระวงัและใช้สติปัญญาที�สร้างสรรค์  

       • ไม่เสยีเวลาไปกบัสิ�งที�ไร้สาระ 
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• มมีารยาท  ให้สลาม   และขออนุญาตเมื�อต้องการพูด/น�าเสนอ   

 4) รูปแบบกิจกรรมกลุ่มศึกษา (รวมจ�านวน 75  นาทีต่อครั �ง) 

         1) อ่านและฟังหรอืท่องจ�าอลักุรอาน              15  นาท ี 

        2) ค�าน�าปฐมบท/ตกัเตือน       5  นาท ี 

         3) น�าเสนอวชิาแรก (พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ�มเติม)   15  นาท ี 

        4) น�าเสนอวชิาที�สอง(พร้อมเปิดโอกาสทุกคนเสนอเพิ�มเติม)  15  นาท ี

         5) ปรกึษาหารอืและแก้ปัญหาต่างๆเกี�ยวกบัสมาชิก   15  นาท ี 

         6) ติดตามอามลั/ประเมิน           5  นาท ี

         7) แบ่งภาระรบัผดิชอบครั �งต่อไป          5  นาท ี

 

2.7.2 กิยำมุลลยัล ์

1) นิยามความหมาย กิยามุลลัยล์/ค้างคืน เป็นเครื�องมือ/กิจกรรมของการตัรบียะฮฺจิต

วิญญาน  นอนค้างคืนพร้อมกันและตื�นช่วงท้ายคืนด้วยการสร้างบรรยากาศของการใช้ชีวิต

ร่วมกนัท�าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ  

2) วตัถุประสงค ์ 

            2.1) เพี�อสร้างศรทัธา ความผูกพนัที�แนบแน่นกบัอลัลอฮฺและความรกัความ

ผูกพนัต่อนบีในด้านจิตวญิญาณ  ป�ญญา ส�านึกคดิและการปฏิบตั ิ

          2.2) เพี�อด�าเนินตามแบบอย่างของท่านรอซูลและบรรดาซาลาฟูศอลิฮฺ  

          2.3) เพื�อกระชบัความเป็นพี�น้องในอิสลาม  

3) กิจกรรมที�ควรท�า ดงันี� 

         3.1) อ่านวิรดิรอบีเฏาะฮฺ 

         3.2) ละหมาดมฆัริบยามาอะฮฺและอ่านวรีดิหลงัละหมาด  

         3.3) อ่านอัซการ์ อนันาบะว ี 

         3.4) รบัประทานอาหารค��า  

         3.5) ละหมาดอีชาญามาอะฮฺ และอ่านวรีดิ  

         3.6) น�าเสนอ (เนื�อหากิจกรรมสร้างเสริมความพร้อมด้านจิตวญิญาน ) 

         3.7) แบ่งกลุ่มศกึษาอลักุรอานเป็นกลุ่ม อ่านแต่ละกลุ่มหนึ�ง�ุซอฺ 

          3.8) กิยามุลลยัล์  ปลุกจิตส�านึก ขคัเกลาจิตและละหมาดซุบฮิยามาอะฮฺ  

          3.9) อ่านอลัอซัการ์ 
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         3.10) ออกก�าลงักายเบาๆ  

          3.11) แยกย้าย  

4) แนวทางปฏิบตัิส�าหรบัผู้รบัผดิชอบกิยามุลลยัล์  

         4.1 พี�เลี�ยง/ผู้ดูแลจ�าเป็นต้องร่วมด้วยตลอด  

         4.2 ตรวจสอบให้แน่ใจถึงการมาของสมาชิกผู้เข้าร่วมและผู้บรรยาย  

         4.3 เตรยีมความพร้อมสิ�งที�เกี�ยวข้องกบักิยามุลลยัล์ (เช่น สถานที� เวลา) 

        4.4 ก�าหนดหน้าที�รบัผดิชอบส�าหรบัผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

5) ระเบียบวนัิยพึ�งปฎิบตัิและสิ�งที�พึ�งละเว้นช่วงกิยามุลลยัล์  

        5.1) ไม่ดื�มกินใดๆระหว่างกล่าวปลุกจิตส�านึก/ขดัเกลาจิต 

        5.2) ร�าลึกเสมอว่าอลัลอฮฺทรงมองดูอยู่เสมอ.  

        5.3) ไม่หวัเราะและหยอกล้อมากเกินไป  

        5.4) รกัษาน��าละหมาด 

         5.5) อาบน��าละหมาดก่อนนอนและรกัษาระเบียบวนิัยการนอน 

         5.6) ตกัเตือนซึ�งกนัและกันเมื�อผดิพลาดต่างๆในค่ายโดยเฉพาะพี�เลี�ยง 

6) หวัข้อที�จะน�าเสนอในกิจกรรมกิยามุลลยัล์  

เดือน          หวัข้อเรื�อง หนังสอือ้างอิง    ผู้แต่ง 

1 ความย�าเกรงต่ออลัลอฮ รยีาฎุสสอลฮีนี อีมามนาวาวี 

2 การรกัษาสญัญา  รยีาฎุสสอลฮีนี อีมามนาวาวี 

3 การมสีจัจะ   รยีาฎุสสอลฮีนี อีมามนาวาวี 

4 รกัเพื�ออลัลอฮฺ        จริยธรรมของมุสลิม มูฮมัมดั อลัฆอซาล ี

5 ความซื�อตรงและต่อเนื�อง   จริยธรรมของมุสลิม มูฮมัมดั อลัฆอซาล ี

6 ละอายใจ  จริยธรรมของมุสลิม มูฮมัมดั อลัฆอซาล ี

7 การมจีรยิธรรมดีงาม จริยธรรมของมุสลิม มูฮมัมดั อลัฆอซาล ี

8 การอดทนอดกลั �นยบัยั �งอารมณ์  

มั �นคงหนักแน่น และสุภาพอ่อนโยน

แผ่เมตตา 

จริยธรรมของมุสลิม มูฮมัมดั อลัฆอซาล ี
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2.7.3 อบรมและสมัมนำ  

  1) นิยามความหมาย   อบรมและสมัมนาเป็นเครื�องมอื/กิจกรรมตรับียะฮฺที�เข้มข้นเพื�อ

เสรมิเนื�อหาสาระแก่ผู้เข้าร่วมด้วยความรู้ และประสบการณ์ที�จ�าเป็นในการพฒันาทกัษะและ

เพิ�มพูนความรู้ที�ไม่สามารถด�าเนินการได้โดยพี�เลี�ยงหรือผู้ดูแล 

2) วตัถุประสงค ์ 

           2.1) พฒันาความรู้และความเชี�ยวชาญประกอบกบัการตรับียะฮฺ และพฒันา

สมาชิก 

            2.2) เพิ�มศกัยภาพ ประสิทธิภาพสมาชิกในการปฏิบตัิอามลั และการเผยแผ่ดะ

วะฮฺ   

2.3) เพิ�มประสิทธิภาพและความโดดเด่นของสมาชิกด้านการพฒันาทกัษะ 

คุณภาพและคุณลกัษณะที�พึ�งประสงค์.  

3) แนวทางปฏิบตัิส�าหรบัผู้รบัผดิชอบอบรมและสมัมนา และคณะกรรมการ  

       3.1) ตรวจสอบให้แน่ใจของการเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย  

3.2) พฒันาการน�าเสนอโดยใช้เครื�องมอืที�หลากหลาย เช่น เพาเวอร์พอยต์                    

             3.3) เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆให้เรยีบร้อย พร้อมที�จะใช้งาน  

            3.4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บรรยายได้เตรยีมค�าถามเพื�อทดสอบผู้เข้าร่วม  

             3.5) ตรวจสอบความพร้อมในการให้บรกิารของฝ่ายงานเลขาฯ 

            3.6) ตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของการท�ากิจกรรม 

            3.7) ดูแลรกัษาความสะอาดเสมอ 

            3.8) ตรวจสอบให้มั �นใจถึงระเบียบวนิัยที�ต้องเชื�อฟังปฏิบตัิเสมอ 

2.7.4 ทศันศึกษำ 

  1) นิยามความหมาย ทศันศึกษาเป็นเครื�องมอื/กิจกรรมหนึ�งของการพฒันาบุคลิกภาพ

สมาชิกในรูปแบบเป็นกลุ่มหรอืเป็นหมู่คณะ 

2) วตัถุประสงค ์ 

   2.1) ปฏิบตัิตามค�าสอนของอิสลาม 

   2.2) ให้เกิดมกีารท�าความรู้จกั และการเป็นพี�น้องกนัมากขึ�นระหว่างผู้เข้าร่วม  

   2.3) ฝึกทกัษะการใช้ชีวติร่วมกนั เกื�อกูลซึ�งกนัและกัน รบัผดิชอบต่อสงัคม 

   3.4) สร้างจิตส�านึกการท�างานเป็นกลุ่มโดยเฉพาะด้านวินัย ความจรงิจงั ความ

รบัผดิชอบ ความรกัซึ�งกนัและกนัและสร้างจิตวญิญาณด้านการต่อสู้ด้วยตนเอง 
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3) กฎระเบียบทศันศึกษา 

  3.1) ตั �งวตัถุประสงค์เพื�อการเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ 

     3.2) ส�านึกคดิเสมอว่าอลัลอฮฺทรงมองอยู ่

     3.3) ผูกพนักบัเวลาและสถานที�ตลอด 

     3.4) รกัษาข้อจ�ากัดและค�าสั �งสอนของศาสนาใว้เสมอ 

     3.5) ไม่หรูหราและฟุ่ มเฟือย 

4) การจดักิจกรรมควรค�านึงถึงองค์ประกอบ ดงันี� 

   4.1) การแจ้งข้อมูลจากผู้จดั  

   4.2) มกีารตกัเตือน  

   4.3) ท�าความรู้จกั  

  4.4) มกีารขบัร้องอานาชิด/กลอนคต  ิ 

   4.5) การตอบปัญหา  

   4.6) เล่นเกมส์  

   4.7) ท�าความสะอาดพื�นที�ก่อนกลบับ้าน.  

5) แนวทางปฏิบตัิของผู้รบัผิดชอบ  

     5.1) มั �นใจถึงการเข้าร่วมของมูรอบบีย์  สมาชิกและแขกที�ได้เชิญ (ถ้าจ�าเป็น) 

     5.2) ตรวจสอบความพร้อมสิ�งจ�าเป็นที�เกี�ยวข้องกบัการทศันศึกษา  

     5.3) ก�าหนดภาระหน้าที�แก่ผู้เข้าร่วม.  

   5.4) ตรวจสอบด้านสวสัดิการและความปลอดภยั  

   5.5) ดูแลรกัษาความสะอาด ความเรยีบร้อย 
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3. แนวคิดเกี�ยวกบักำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์

 

 3.1 ควำมหมำยในกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

 การพฒันาองค์กรให้ด�ารงอยู่อย่างมั �นคงตลอดไปจะต้องเริ�มต้นจากการสร้างทุนมนุษย์ 

ซึ�งเป็นการวางรากฐานองค์กรให้แข็งแกรงเพื�อรองรบัการเติบโตอย่างแท้จรงิในอนาคต ปัจจุบัน

การบริหารจัดการและการบริหารทรพัยากรมนุษย์มีความส�าคญัเพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ ต่อองค์กร

ต่างๆ ทั �งในภาคเอกชนและหน่วยงานภาครฐั เพราะว่าไม่ว่าองค์กรจะปรบัเปลี�ยนไปในทางใด 

ย่อมต้องเกี�ยวข้องกับตัวบุคคลทั�งส ิ�น กล่าวได้ว่า ตัวชี�ชัดความส�าเร็จขององค์กรนั �นอยู่ที�

คุณภาพของคนในองค์กรนั�นๆ เนื�องด้วยการด�าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม องค์กรจะประสบ

ความส�าเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ�นอยู่กับความสามารถในการบรหิารจดัการภาระหน้าที�ต่างๆ 

ให้บรรลุเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท�างาน การ

ชี�น�า และการควบคุม ในกระบวนการเหล่านี�ถือว่าปัจจัยด้านคนมีบทบาทส�าค ัญที�สุดที�จะ

ขบัเคลื�อนให้หน้าที�ต่างๆ ด�าเนินไปตามทิศทางหรือเป้าหมายที�ได้ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะหน้าที�

ของการจัดการคนเข้าท�างานที�ได้มีการพัฒนาขึ�นเป็นศาสตร์หนึ�ง ทางวิชาการเรียกว่า การ

บริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ในปัจจุบัน (ประเวศน์ มหารตัน์สกุล,2011;

วิลาสินี เจนวณิชสถาพร และดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ,2555.,Ahmad, S. 2013, Cappelli, 

P. 2008, Metin Atak & Ramazan Erturgut,2010, Winnie Kwan,2013)   นักวิชาการได้ให้

ความหมายของการพฒันาบุคลากรไว้ ดงันี�
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พอสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Human 

Resource Development)  หรือ  การพัฒนาก�าลังคน (Manpower Development) หรือ การ

พฒันาและฝึกอบรมทรพัยากรมนุษย์ (Training & Development) คอื กระบวนการในการพฒันา

และส่งเสรมิให้บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มทีกัษะในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมี

ทศันคติและพฤติกรรมที�ดี เพื�อให้มีประสิทธิภาพในการท�างานที�ดีขึ�น ทั �งในปัจจุบันและอนาคต 

(นิสดารก์ เวชยานนท์,2559.พิชิต เทพวรรณ์,2554.วนิดา วาดีเจริญ,2556.สุนันทา เลาห

นันทน์,2556.โสภณ ภูเก้าล้วน และ ฐิติวรรณ สินธ์ุนอก,2557.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองด,ี2559.สุภา

วดี ขุนทองจนัทร์,2559.สกล บุญสนิ,2560) 

  ทั �งนี�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั �นตอนที�ส�าค ัญที�สุดขั �นตอนหนึ�งในการ

บรหิาร การพฒันาทรพัยากร มผีลอย่างมากต่อความส�าเร็จขององค์กรสมยัใหม่ ซึ�งมแีนวโน้มใน

การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั�นสูง และมีแนวโน้มที�จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การด�าเนินการ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ในองค์กรของทางปฏิบตัินั �น ควรจะเริ�มตั �งแต่ เมื�อพนักงานเหล่านั �น เริ�ม

เข้ามาท�างาน โดยการปฐมนิเทศ (Orientation)  และจะต้องด�าเนินการพัฒนาอีกต่อไปเรื�อยๆ 

ตลอดเวลาที� เขายังคงท�างานอยู่ในองค์กร  (DeSimone, R. L., and Werner, J. M. 2012. 

Armstrong, M. 2009) 

 

 3.� ควำมส�ำคญัในกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์

 

   ความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อบุคลากร ตลอดจนสังคมส่วนรวม

ด้วย โดยจ�าแนกเป็น 3 ด้าน ด ังนี� 1) ด้านพนักงาน ท�าให้พนักงานในองค์การสามารถใช้

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที� ช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสน�าเอาความรู้และความสามารถของ

ตนเองมาใช้ในงานที�รบัผดิชอบได้อย่างเต็มความสามารถ เกิดการพฒันาตนเอง พฒันางาน และ

พัฒนาสินค้าหรือบริการ พนักงานมีโอกาสและมี ความก้าวหน้าในอาชีพน�าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายขององค์กรระหว่างพนักงานกับองค์กรร่วมกัน   2) ดา้นองค์กรท�าใหอ้งคก์รสามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื�อง โดยองคก์รมีทิศทางหรือนโยบาย การบริหารงานในลักษณะใดใน

ปัจจุบันและในอนาคต ความพรอ้มและความเพยีงพอในเรื�องของจ�านวนทรพัยากรมนุษย์ที�มอียู่

ในองคก์ร จะสามารถท�าให้องคก์รด�าเนินงานได้อยา่งต่อเนื�อง และสอดคลอ้งกับการขยายหรือ

หดตัวขององค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถด�าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที�
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ต้องการ 3) ดา้นสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นพื�นฐานองการพัฒนาระบบสังคมและ

เศรษฐกิจเพราะหากองค์กรเจริญเติบโต ก็จะสง่ผลต่อการจา้งงานท�าให้ประชาชนมีงานท�า มี

อาชีพ มีรายไดใ้นการหาเลี�ยงครอบครัว มีสว ัสดิการที�ดีอันเป็นการสร้างพื�นฐานที�ม ั �นคงให้กับ

สังคมและน�าไปสู่ความเจริญกา้วหน้าด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป (ลักษณชัย ธนะวังน้อย 

ชนินทร์ชุณหพันธรักษ์และ อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ , 2555. วนิดา เขียวงามดี, กระมล 

ทองธรรมชาต,ิ2554. สุนันทา มิ�งเจรญิพร,2556. Taguchi, T. 2010. Zaini Abdullah,2009) 

กล่าวสรุปถึงทรัพยากรมนุษย์ว่าทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการเพิ�มประสิทธิผลของ

องค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที�ดีนั �นจะส่งผลท�าให้ผลิตผลและผลการปฏิบัต ิงานของ

องค์กรเพิ�มสูงขึ�น โดยที�ทุนมนุษย์จะสามารถสรา้งคุณคา่โดยผ่าน กระบวนการบริหารทรพัยากร

มนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการสรรหาคดัเลือก การพฒันาและการรกัษา คุณค่าของทุนมนุษยน์ั�นมีตั �งแต่

ระดบัต��า คอื สามารถสง่มอบสินคา้และบริการให้กบัลูกค้าตามภารกจิในต�าแหน่ง หรอืถา้องคก์ร

มกีารจดัการทุนมนุษย์อย่างดี ทุนมนุษยน์ั�นก็จะยกระดบั คอื นอกจากจะส่งมอบคุณคา่แลว้ยังจะ

เพิ�มคุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ�น แต่ถา้องค์กรที�ใชก้ารบริหารทุนมนุษย์

เชิงกลยุทธ ์คุณค่านั �นก็จะถูกยกระดับขึ�นมาเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ใหก้ับองค์กร อาจน�าไปสู่

การสรา้งนวตักรรมใหมซึ่�งท�าให้องคก์รก้าวกระโดดเหนือคูแ่ขง่ ท�าใหอ้งค์กรเกิดความได้เปรียบ

ในการแขง่ขนัและน�าไปสู่ ความยั �งยืน ซึ�งทั �งนี�ทั �งนั �น ตัวการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั�นถือว่า

เป็นสมรรถนะที�ส�าคัญขององค์กร กล่าวโดยสรุป จะเห็นไดว้่าการบริหารทรพัยากรมนุษย์นั�นมี

ความส�าคัญในแง่ของการบริหารจัดการ  ในรูปของทุนมนุษย์  กล่าวคือ  ช่วยสร้างความ

เจริญเติบโตมั �นคงให้แก่องค์กร ช่วยสร้างขว ัญและก�าลังใจในการ ปฏิบัติงาน ช่วยกระตุ้นให้

บุคลากรตื�นตวัที�จะเพิ�มศกัยภาพการปฏิบตัิงานของตนเองและช่วยสร้างความมั �นคง ใหแ้ก่สงัคม

และประเทศชาติ (พชิิต เทพวรรณ์ ,2554 : 26.นิสดารก์ เวชยานนท์,2559 : 64. เฉลิมพงศ์ มสีม

นัย,2554. วนัชยั สุขตาม,2560. ศกัดิ �พนัธ์ ตนัวมิลรตัน์, 2557. เกื�อจิตร ชีระกาญจน์, 2557) 

 จากการพิจารณาถึงความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจ ัยสามารถแยก

พจิารณาได้เป็น  3 มติิ 1) มนุษย์เป็นปัจจยัการผลิตที�เป็นผู้ใช้ปัจจยัการผลิตอื�นๆ ที�องค์กรมีอยู่

ในการผลิตผลงานออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ�งจะ

ก่อให้เกิดรายได้หรือผลก�าไรอันเป็นประโยชน์ขององค์กรหากองค์กรมีระบบการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย์ที�มีประสิทธิภาพดีก็จะท�าให้เกิดการผลิตที�ได้คุณภาพสูงจากการใช้ประโยชน์

สูงสุดในปัจจัยการผลิตอื�นๆที�องค์กรมีอยู่ 2) มนุษย์เป็นปัจจัยการผลิตที�มีความแตกต่างจาก
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ปัจจยัการผลิตอื�นๆ ขององค์กร ในแง่ที�มนุษย์เป็นปัจจยัการผลิตที�มีชีวติมคีวามต้องการและการ

คาดหวัง มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพที�สามารถพัฒนาได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด การที�

องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์เปรียบเหมือนกับองค์กรมี "ทุนทางปัญญา" ( Intellectual Capital) 

เพราะมนุษย์เป็นปัจจัยที�ส�าคัญที�สุดที�จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จหรือ ล้มเหลว เพราะ

การบริหารทรพัยากรมนุษย์ที�ขาดระบบหรือบริหารด้วยความไม่เข้าใจ ในคุณค่าและธรรมชาติ

ของมนุษย์จะส่งผลต่อการรักษาบุคลากรที�ดีไว้ได้ และ 3) การด�าเนินงานขององค์กรในยุค

โลกาภิวฒัน์ ที�มีสภาพของการแข่งขนัอย่างไร้พรมแดน ท�าให้การบริหารทรพัยากรมนุษย์ยิ�งทวี

ความส�าคญัมาขึ�นกว่าในอดีต องค์จ�าเป็นต้องปรบัตัวและพฒันาวิธีการด�าเนินงานให้สอดคล้อง

กับกระแสแห่งความ เปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัทางธุรกิจที�สูงขึ�น แต่การที�องค์กรจะสามารถ

ปรับตัวได้ในสภาพที�ต้องแข่งขันกันอย่างสูงนั�น บุคลากรขององค์กรจะต้องมีศ ักยภาพสูง

สามารถที�จะท�างานอย่างหนักและมี ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เพื�อให้งานที�ผลิตออกมามี

คุณภาพสูงและผลกัดนัให้กลยุทธ์ขององค์กรบรรลุผล ส�าเร็จสามารถแข่งขนักบัองค์กรอื�นๆ ได้ 

  

 3.3 ขั �นตอนกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ 

 ส�าหรบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ถึงแม้นักวชิาการหลายท่านจะให้แนวทางที�แตกต่าง

กันบ้างแต่โดยภาพรวมพบว่า โดยทั �วไปจะแบ่งออกเป็น � ขั �นตอน (ดิลก ถือกล้า , 2554 : 32-

37. โกวทิย์ กงัสนันท์, 2557 : 1-25. อนิวชั แก้วจ�านงค์, 2556.จารุณี ศรบีาลแจ่ม,2557. จนัทรา

ภา พมิพ์ชยักุล,2557.ชยักร หงสประภาส,2557.โชษิตา ประสาทเกษการณ์, 2557.ดวงหทยั คช

เสนี ,2557. ว ันเพ็ญ อโนมาศ,2557. พายับ ขาวเหลือง, 2555.  Friedman, 2015 : 98-102.)  

ดงันี� 

      3.3.1 ก�าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ในขั �นตอนนี�ถือเป็นการ

วางแผน โดยต้องตั �งเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ขององค์กรให้ชดัเจนก่อนว่าจะมีการพฒันาหรือ

ปรบัปรุงองค์กรในทิศทางใดเช่น เราจะผลกัดนัให้องค์กรไปสู่ตลาดต่างประเทศทั �วโลกในอีก � ปี

ข้างหน้าจากนั �นจึงค่อยกลับมาดูพนักงานในปัจจุบันว่า สามารถตอบสนองต่อสิ�งที�องค์กร

ต้องการจะไปนั �นได้หรอืไม่ เช่นจากวสิยัทศัน์ข้างต้น หากพนักงานยงัมคีวามรู้ด้านภาษาก็ยากที�

จะท�าให้บรรลุว ัตถุประสงค์ด ังกล่าวได้ ดังนั �นแล้วสิ�งที�องค์กรต้องท�า คือ การพัฒนา

ความสามารถของพนักงานให้สามารถสื�อสารภาษาองักฤษได้ภายในระยะเวลา 5 ปีนั �นเอง  
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      3.3.2 จดัหาวิธีการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เมื�อก�าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันา

เรยีบร้อยแล้ว จึงค่อยเริ�มด�าเนินการจดัท�าแผนพฒันาโดยมเีป้าหมายสูงสุดเพื�อให้เกิดการพัฒนา

บุคลากรตามวัตถุประสงค์ที�วางไว้ โดยในขั �นตอนนี�เพื�อให้ง่ายต่อการวางแผน อาจจ�าแนก

พนักงานออกเป็นระดบัชั�น เช่น ระดบัผู้บรหิารระดบัสูง ระดบักลางและระดบัต้น เป็นต้น จากนั �น

จึงค่อยก�าหนดแผนเพื�อพฒันาทกัษะและความรู้ต่างๆ ตามระดบัการบรหิารงานในองค์กร 

        3.3.3 ด�าเนินการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เมื�อมีการจัดท�าแผนพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

ก็เป็นหน้าที�ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที�จะต้องสรรหาวิธีการพัฒนา โดยทั �วไปกิจกรรม

หลักๆ ที�น�ามาใช้ คือ 1) การฝึกอบรมเพื�อน�าความรู้ที�ได้ร ับมาใช้ในการปฏิบัติงาน 2) การให้

การศึกษา วิธีการนี�จะมีระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการพฒันาทรพัยากรมนุษย์สูงกว่าวิธีการแรก 

เนื�องจากมีวัตถุประสงค์ที�ต้องการให้พนักงานสามารถน�าความรู้ที�ได้ร ับมาใช้ส�าหรับงานใน

อนาคตขององค์กร 3) การประชุม คือ กิจกรรมของบุคคลกลุ่มหนึ�งซึ�งได้มาพบปะกันตาม

ก�าหนดนัดหมาย โดยมีว ัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิด เพื�อ

แก้ปัญหา เป็นต้น ผู้เข้าประชุมแต่ละคนเป็นได้ทั �งผู้ร ับสารและผู้ส่งสาร ส่วนความรู้ ข้อมูล 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที�เรียกกัน

ว่า Workshop สมาชิกในการประชุมจะต้องร่วมกันศึกษา รบัฟังการบรรยาย หรือ ศึกษาค้นคว้า 

ท�าความเข้า และฝึกปฏิบัต ิเพื�อเพิ�มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง ตามหวัข้อ

ของการประชุมปฏิบัติการครั �งนั �น ๆ หลักส�าค ัญของการประชุมแบบนี�คือ การเรียนรู้  ฝึก

ปฏิบัติ แล้วน�าไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานจริง ตัวอย่าง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เช่น การ

ประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื�องการสร้างแบบทดสอบ แบบวดัความพงึพอใจของผู้บรหิาร การประชุม

เชิงปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงเกียร์ระบบอัตโนมัติ การประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ�ารุงเกียร์ระบบ

อัตโนมัติ การประชุมเชิงปฏบิัติการเรื�องการจัดหมวดหมู่เอกสารในส�านักงาน เป็นต้น �) การ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน(Knowledge Sharing) คือ การที�กลุ่มคนที�มีความสนใจในเรื�องใดเรื�อง

หนึ�งร่วมกัน  มารวมตัวกันและแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เพื�อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนว

ปฏิบัติในเรื�องนั �นๆ องค์ประกอบหลักที�ส�าคัญๆ ของการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (Knowledge 

Sharing) ได้แก่ คน (People) สถานที� และบรรยากาศ  (Place) และ สิ�งอ�านวยความสะดวก

ต่างๆ (Infrastructure) 6) การนิเทศติดตาม การนิเทศงาน คอื กระบวนการติดตามผลงาน ชี�แจง

แนวทางปฏิบตัิ เสนอแนะ อบรมและฝึกสอน สงัเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสรมิให้ผู้รบัการ

นิเทศงานสนใจในงานที�ร ับผิดชอบ และเพิ�มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขต
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ให้ดีขึ�น โดยใช้หลกัมนุษยสมัพนัธ์ และการใช้แรงจูงใจเพื�อสนับสนุนให้ผู้รบัการนิเทศ ปฏิบตัิงาน

ได้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงานและ

ช่วยการท�างานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยดี รวมทั�งน�าข้อมูลที�ได้จากการนิเทศงานมาวางแผน

พฒันาปรบัปรุงงาน 

      3.3.4 ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื�อบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม

แผนที�วางไว้แล้วก็ควรประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลจากการได้รบัค�าชมเชย เป็น

ต้น โดยท้ายที�สุดแล้วต้องบรรลุตามวตัถุประสงค์ที�ก�าหนดไว ้

 

 3.4 รปูแบบและวิธีกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ 

 วิธีการพฒันาบุคลากร มีหลากหลายวิธีการ โดยมีเป้าหมายเพื�อต้องการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทักษะของบุคคลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั �งนี�วิธ ีการที�น�ามาใช้ต้อง

ค�านึงถึงบริบทสภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละองค์กรเป็นส�าคัญ นักว ิชาการได้

น�าเสนอไว้หลากหลายวิธีการ (นิสดารก์ เวชยานนท์,2559.พิชิต เทพวรรณ์,2554.วนิดา วาดี

เจริญ,2556.สุนันทา เลาหนันทน์ ,2556.โสภณ ภูเก้าล้วน และ ฐิต ิวรรณ สินธุ์นอก,2557.ศิร

ภัสสรศ์ วงศ์ทองด,ี2559.สุภาวดี ขุนทองจันทร์,2559.สกล บุญสิน,2560.ดิลก ถือกล้า, 2554 : 

32-37. โกวิทย์ ก ังสนันท์, 2557 : 1-25. อนิว ัช แก้วจ�านงค์, 2556.จารุณี ศรีบาลแจ่ม,2557. 

จันทราภา พิมพ์ชัยกุล,2557.ชัยกร หงสประภาส,2557.โชษิตา ประสาทเกษการณ์, 2557.ดวง

หทยั คชเสนี ,2557. วนัเพ็ญ อโนมาศ,2557. พายบั ขาวเหลือง, 2555. มาเรยีม นิลพนัธ์,2555) 

ดงันี� 

      3.4.1 การปฐมนิเทศ (Orientation) คือการให้ข้อมูลกับครูที�เร ิ�มงานใหม่ เนื�อหา

โดยทั �วไปจะเกี�ยวกับข้อมูลเบื�องต้นของโรงเรียน เช่น ประวัติของโรงเรียน รายนามผู้บริหาร 

รวมไปถึงโครงสรา้งวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของโรงเรียน ฯลฯ นอกจากนี� ยงัมีการกฎระเบียบใน

การปฏิบัติงาน ภาระงานที�ต้องรับผิดชอบ และวิธีการท�างานเบื�องต้น และอาจน�าชมโรงเรียน

เพื�อเพิ�มความ เข้าใจ และความคุ้นเคยกบัสถานที�ให้มากยิ�งขึ�น ซึ�งทั �งหมดมีวตัถุประสงค์เพื�อให้

ครูที�เร ิ�มงานใหม่ไดเ้ตรียมความพรอ้ม และสามารถปรับตัวให้ปฏิบัติงานไดต้ามความคาดหวงั

ของโรงเรยีน  

       3.4.2 การบรรยาย (Lecture) เป็นการฝึกอบรมแบบการอธิบายเนื�อหาสาระโดย

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะเรื�องการฝึกอบรมวธิีนี� โดยมากแล้วเป็นการสื�อสารแบบทางเดียวจากวทิยากร
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สูผู่ฟั้งแต่อาจเปิดโอกาสใหซ้ักถามได้ตามความเหมาะสม การฝึกอบรม วิธีนี�ควรใช้กับหัวข้อที�

ไม่เน้นการปฏิบัติ จึงเหมาะส�าหรับคณะครูจ�านวนมากและมีเวลาจ�ากัด ลักษณะของสถานที�

ฝึกอบรม ส่วนใหญ่จะเหมือนกับห้องเรียนทั �วไป คือผู้บรรยายจะอยู่ดา้นหน้าคณะครูจะนั �งแถว

หน้ากระดาน หรืออาจเป็นแถวตอนลึก สองแถวหรือมากกว่าและเว้นที�ว่างระหว่างแถว เพื�อให้

ผูบ้รรยายสามารถปฏิสมัพนัธ์กบัคณะครูได้สะดวกขึ�น การจดัสถานที� ควรเว้นระยะระหว่างคณะ

ครูกับวิทยากรให้มีระยะห่างพอสมควร กล่าวคือ ไม่ใกลจ้นวิทยากรและคณะครูรูส้ ึกอึดอัด และ

ไม่ ไกลจนเป็นข้อจ�ากัดในการมองเห็น อาจใช้สื�อประกอบการบรรยายโดยต้องมีระยะห่างและ

ความสูงที�ท�าให้คณะครูสามารถเห็น ได้ชดัเจนโดยไม่มสีิ�งกีดขวาง  

       3.4.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop training) เป็นการฝึกอบรมที�ใชก้าร

บรรยายสาระความรู้พรอ้มกับการใหค้รู ได้ผลิตผลงานหลังจากการบรรยายเสร็จสิ�น โดยอาจท�า

เพียงคนเดียว หรือท�าร่วมกันเป็นคณะการฝึกอบรมวธิีนี�จึงเป็นวิธีที� มุ่งเน้นให้ครูมีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั �งสร้างเสริมทักษะในการท�างานเป็นทีม การจัดสถานที�ใน

การ ฝึกอบรมประเภทนี�อาจใชแ้บบการบรรยายแต่ในกรณีที�ต้องการใหท้�างานร่วมกันเป็นทีม 

อาจแบง่เป็นกลุ่มยอ่ยและใหค้ณะครู นั �งเป็นวงกลม หรือครึ�งวงกลม และหนัหน้าเข้าหากัน การ

ฝึกอบรมวธิีนี�จึงใช้ได้ทั �งกบัคณะครูจ�านวนน้อยและจ�านวนมาก  

        3.4.4 การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการกระตุ้นให้ครูแสดงความคิดเห็นใน

เรื�องใดเรื�องหนึ�งในองค์กรอยา่งอิสระ และสรา้งสรรค์ (Creative) ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 

หรือหาทางออกให้กับปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น โดยจะงดเว้นจากการ วิพากษ์วิจารณ์จาก

ผู้บังค ับบัญชา หรือเพื�อนร่วมงาน คณะครูจึงไม่ควรเกินสิบคน เพื�อให้สามารถแสดงความ

คดิเห็นได้อย่าง ทั �วถึงแต่หากคณะครูมจี�านวนมากควรวธิีแบ่งกลุ่มย่อย  

       3.4.5 การอภิปราย (Discussion) ซึ�งจะเป็นการกระตุ้นให้คณะครูแลกเปลี�ยนความ

คิดเห็น และประสบการณ้ซึ�งกันและกัน ประกอบกับการวิเคราะห์ (Analysis) และสังเคราะห์ 

(Synthesis) ขอ้ดีขอ้เสยีแล้วหาขอ้สรุป หรอืข้อเสนอแนะ หรอืทางออก ให้กบัประเด็นนั �น  

     3.4.6 การฝึกอบรมแบบกรณีศึกษา (Case study) เป็นการน�าประเด็นส�าคัญที�

เกิดขึ�นจรงิจากโรงเรียนอื�นมาเรียนรู้รว่มก ันระหว่าง คณะครูโดยการวเิคราะห์และสงัเคราะห์เพื�อ

หาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) รวมถึงโอกาสพัฒนา (Opportunity) และ 

อุปสรรค (Threat) ของโรงเรียนกรณีศึกษานั �น และน�ามาปรับใช้ในการป้องกันปัญหาและ

พฒันาการปฏิบัติงานให้ดีขึ�น การฝึกอบรม วิธีนี�เหมาะส�าหรบัฝึกทกัษะการคิดเชิงประยุกต์และ
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บูรณาการ (Apply & Integration thinking) ซึ�งอาจใช้กรณีศึกษาเดียวโดยใหค้ร ูศึกษาและปฏิบตัิ

แบบเดี�ยว ซึ�งจะจัดสถานที�แบบบรรยาย หรืออาจใช้การแบ่งกลุ่มย่อยแบบหนึ�งกลุ่มต่อหนึ�ง

กรณีศึกษาจากนั�นแต่ละกลุ่มจะต้องส่งตัวแทนมาน�าเสนอหลังจากการศึกษาเพื�อแลกเปลี�ยน

เรยีนรู้ซึ�งกนัและกนั  

    3.4.7 การสาธิต (Demonstration) ซึ�งเป็นการสร้างความเข้าใจดว้ยการแสดงให้เห็น

วิธีการปฏิบัติจริงเกี�ยวกับเครื�องมือ อุปกรณ์สง่เสริมการเรียนการสอน การจดัสถานที�ฝึกอบรม

จึงควรให้คณะครูสามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างชัดเจนโดยอาจ จัดแบบเดียวกับการ

ฝึกอบรมแบบบรรยาย หรอืนั �งแบบครึ�งวงกลม ในกรณีที�คณะครูจ�านวนมากอาจต้องใชจ้อขนาด

ใหญ่ซึ�ง ตั �งอยู่ในระดบัความสูงที�เหมาะสม เพื�อขยายภาพการสาธิตให้ชดัเจนขึ�น ประเด็นส�าคญั

คือจ�าเป็นต้องให้คณะครูได้ทดลอง ปฏิบัติจริงจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี�ยวชาญเพื�อ

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รยีน  

     3.4.8 การศึกษาดูงาน (Observation) เป็นการศึกษาดูงานในโรงเรียนอื�นที�ด�าเนิน

กิจการประเภทเดียวกันโดยมีผู้บรรยายประกอบ ประเด็นส�าคัญของการฝึกอบรมวิธีนี�จะอยู่ที�

การเลือกสถานที�โดยจะต้องเลือกสถานที�ที�มีความ เหมาะสมกับการเพิ�มประสบการณ์ 

(Experience) ในการปฏิบัติงานของคณะครูและเมื�อเสร็จสิ�นจากการศึกษาดูงานแล้วควรให้ 

คณะครูสรุปประสบการณ์ที�ได้รับจากการศึกษาดูงาน พร้อมทั �งน�าประสบการณ์ที�ได้ร ับมา

แลกเปลี�ยนเรยีนรู้ซึ�งกนัและกนัและ น�าเสนอวธิ ีการน�ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบตัิงาน  

     3.4.9 การฝึกอบรมเพื�อสุขภาพ (Health training) คือการที�โรงเรียนจดัให้มีสถานที�

ออกก�าลังกายส�าหรับครูและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมการออกก�าลังกายอย่างถูกตอ้งโดย

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทาง เพื�อให้ครูมสุีขภาพที�แขง็แรงพร้อมตอ่การปฏิบตัิงานอยู่เสมอ  

     3.4.10 การฝึกสอน (Coaching) คือการที� ผู้บังค ับบัญชาจัดสถานการณ์ และ

สภาพแวดล้อมให้เสมือนจริงโดยมีก�าหนดเวลาและ สอนวิธีการปฏิบัติงานส่วนบุคคลอย่าง

เฉพาะเจาะจงการฝึกสอนมีจุดเน้นเพื�อฝึกทกัษะรวมถึงช่วยเหลือ ปรบัปรุงแก้ไขและขดัเกลา จน

ครูสามารถปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานที�ก�าหนด หรอืเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�น  

     3.4.11 ระบบพี� เ ลี�ยง  (Mentoring system) คือการที� ผู้ บังค ับบัญช า หรือผู้ ม ี

ประสบการณ์ท�างานมากกว่าคอยใหค้�าแนะน�าสนับสนุนช่วยเหลือและใหก้�าลังใจอย่างต่อเนื�อง

กบัครูที�มปีระสบการณ์น้อยกว่าซึ�งไมจ่�าเป็นจะต้องอยูใ่นแผนกหรอืฝ่ายเดียวกนั  
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     3.4.12 การใหค้�าปรกึษา (Counseling) คอืการที�ผู้บงัคบับญัชาผูม้ปีระสบการณ์หรือ

ผู้เชี�ยวชาญใหค้�าแนะน�าที�มีประโยชน์ต่อ ครูอยา่งต่อเนื�องการใหค้�าปรึกษามีวัตถุประสงค์เพื�อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบันใหด้ีขึ�น ตลอดจนเพื�อความเจริญก้าวหน้า ของครูในอนาคต 

นอกจากนี�การให้ค�าปรึกษายงัมีวัตถุประสงค์เพื�อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที�เกิดขึ�นใน

การปฏิบตัิงานอีกด้วย 

     3.4.13 การนิเทศ เป็นความพยายามของผู้ท�าหน้าที� นิเทศที�จะช่วยในการให้

ค�าแนะน�าแก่ครู หรือผู้อื�นที� ท�าหน้าที�เกี�ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุง การสอนของ

ตนให้ดีขึ�น ช่วยให้เกิดความเจรญิงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพฒันาความสามารถของครู  

 จากการทบทวนรายละเอียดต่างๆเกี�ยวกับวิธีการในการพฒันาบุคลากร ผู้วิจยัน�าเสนอ

เครื�องมอืและรายละเอียดอื�นๆ ที�ส�าคญั ดงันี� 

1) การฝึกอบรม การให้การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื�นๆ เช่น การ

มอบหมายงานการหมุนเว ียนงานหรือการสอนงานจึงเป็นเครื�องมือส�าคญัในการพฒันาบุคลากร

ให้เพิ�มประสทิธิภาพในการท�างาน โดยแนวทางพฒันาบุคลากรมขี้อควรพจิารณา คอื 

 1.1) ควรมีการวางแผนพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ระบบงาน

และการปรับอัตราก�าลัง กรวางแผนพัฒนาบุคลากรต้องพิจาณาเนื�อหา และจังหวะเวลาให้

เหมาะสม 

  1.2) กิจกรรมต่างๆ ในการพ ัฒนาบุคลากรนั �นสามารถใช้เป็นเครื�องมือในการสื�อสาร

ช่วยให้บุคลากรมคีวามเข้าใจในกลยุทธิใหม่ขององค์การ 

  1.3) ก่อนการแต่งตั �ง โยกย้าย หรอืบรรจุผู้ปฏิบตัิงานในต�าแหน่งงานใดก็ตาม ควรต้อง

แน่ใจว่าผู้ปฏิบตัิงานตนนั �นได้รบัการพฒันาให้มคีวามรู้ความสามารถเพียงพอส�าหรบังานนั �นแล้ว 

 1.4) ผู้บังคบับัญชาควรเข้าใจวตัถุประสงค์กิจกรรมฝึกอบรม และก�าชบัให้ผู้ปฏิบัติงาน

ที�จะเข้ารบัการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความคาดหวังของผู้บังคบับัญชาที�มีต่อเขาในการเข้ารับ

การฝึกอบรมคร ั �งนี� 

 1.5) ผู้บงัคบับญัชาให้ความส�าคญัและสนใจไต่ถามถึงสิ�งที�เขาได้รบัการฝึกอบรมมา 

 1.6) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้และทักษะที�ได้

เรยีนรู้มาและคอยคดิตามสนับสนุนด้านต่างๆ ไห้สมารถน�าความรู้นั �นมาไซให้ได้ผล 

 1.7) ผู้บ ังคับบัญชาให้การเสริมแรงและก�าลังใจ เมื�อมีการน�าความรู้และวิธีการใหม่ๆ 

มาใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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    การฝึกอบรมถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ�งขององค์การและเป็นการลงทุนที�จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ที�คุ้มค�าต่อองค์การ ดงันี� 

   1) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้สิ�งใหม่ๆ ที�จะช่วยให้สามารถท�างานได้ดีขึ�น

ทั �งผู้ที�เข้าท�างานใหม่และผู้ที�ท�างานอยู่แล้วให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า มีการเลื�อนขั �นเลื�อน

ต�าแหน่ง 

  2) ท�าให้เกิดขวญัก�าลงัใจมเีจตคติที�ดีลดอตัราการลาหรอืการหยุดงานช่วยท�าให้

เกิดความจงรกัภกัดีต่อองค์การ 

   3) ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความช�านาญงาน สามารถเพิ�มผลผลิต ลดปัญหาในการ

มคีวามสามารถในการท�างาน 

   4) ช่วยแบ่งเบาภาระของหัวหน้างานในการควบคุมการปฏิบัติงาน เพราะ

บุคลากรมคีวามสามารถในการท�างานดี 

   5) ช่วยแก้ปัญหาความขดัแย้งในการท�างาน แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที�

มคีวามรู้ความสามารถ และช่วยเพิ�มการประสานงานที�ดี 

   6) ช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพความมั �นคงขององค์การที�มบุีคลากรที�มคีุณภาพ 

    เรืองศ ักดิ � ปานเจริญ (2549 : 74) ได้อ้างอิงค�าพูดของ Larry Colin ประธาน 

Colin Service Systems ว่า “เราตระหนักดีว่าทรพัย์สินที�ใหญ่ที�สุดของเราคือก�าลังคน ส่วนการ

เติบโตเกิดจากความตระหนักในคุณค่าของทรัพย์สิน” และได้กล่าวอีกว่า องค์กรที�มีความเป็น

เลิศรู้ดีว่าการให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้จะให้ผลตอบแทนทั�งองค์กรและพนักงาน องค์กรจะได้

คนท�างานที�มีความรอบรู้และคล่องแคล่วว่องไวในการท�างานที�ได้รบัมอบหมาย ส่วนพนักงานก็

ได้โอกาสในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ได้วิธีการมองโลกในมุมมองใหม่ๆ อีกทั�งได้พบปะและสร้าง

เครือข่ายกับเพื�อนร่วมงาน หากพนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้เพื�อยกระดบัตัวเองภายในองค์กรก็

เท่ากับเป็นการชาร์จแบตใหม่อยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้

ประสบการณ์  ทศันคติ  ค่านิยม  คุณธรรมและทกัษะความช�านาญเฉพาะด้านของบุคลากรที�ไม่

สามารถจะท�าได้โดยกระบวนการเรียนการสอนปกติ เพื�อให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ จนท�าให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที�ต้องการได้ภายใต้เงื�อนไขของ

ระยะเวลาที�ก�าหนด 

 การฝึกอบรมมีความส�าคญัต่อการป้องกนัปัญหา และการแก้ปัญหา อนัเกิดจากความรู้ 

ความเข้าใจที�ไม่ถูกต้อง ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร เป็นการสร้าง
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ความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากร รวมทั �งยังเป็นการสร้างความเชื�อมั �นในการท�างานให้แก่

บุคลากร และส่งเสรมิการศึกษาตลอดชีวติ  

 กระบวนการในการฝึกอบรม  การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที�มีการด�าเนินงาน

ตามล�าดบัขั �นตอนอย่างต่อเนื�อง ดงันี� 

 ขั�นที�  1  การวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรมใด ๆ ผู้จ ัดการ

ฝึกอบรมควรศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหา หนทางที�จะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดย

ประสานงานกับผู้รบัผิดชอบ และผู้เกี�ยวข้อง  รวมทั�งต ัวผู้รบัการฝึกอบรมเอง เพื�อการวิเคราะห์

ข้อมูลที�เกี�ยวกับผู้รับการฝึกอบรมในเรื�องของพื�นฐานทั �วไป เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิ  เพศ วัย  

จ�านวนการท�างาน ประสบการณ์เดิม พื�นฐานการศึกษา ความสามารถพิเศษ  ความสนใจ  ซึ�ง

ผู้จดัการฝึกอบรมอาจใช้วิธีการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี� และวิเคราะห์ความต้องการ ความจ�า

เป็นได้ จากการใช้แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์  การพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการ  การส�ารวจ หรอืการทดสอบบุคลากรที�ท�างานและประสบปัญหาโดยตรง  การวเิคราะห์

ความต้องการ นับว่าเป็นประโยชน์ และมีความส�าค ัญเป็นอย่างยิ�งต่อการจัดการฝึกอบรม 

เนื�องจากเป็นการจัดการฝึกอบรมที�เกิดขึ�นจากความต้องการ และความสนใจที�แท้จริงของผู้ร ับ

การฝึกอบรมมากกว่าตามความพงึพอใจของผู้จดัการฝึกอบรม ซึ�งจะท�าให้การฝึกอบรมมีคุณค่า

และมีประโยชน์ต่อผู้รับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง นอกจากนี�แล้วข้อมูลที�ได้จากการว ิเคราะห์

ความต้องการจ�าเป็น   ยงัจะเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดวตัถุประสงค์ ของ โครงการฝึกอบรมที�

จ ัดขึ�นน�าไปใช้ในการก�าหนดเนื�อหาหลักสูตรของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

ออกแบบเทคนิควิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสมตรงกับวตัถุประสงค์ เนื�อหา และกลุ่มผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ฝึกอบรมได้เป็นอย่างด ี

 ขั�นที�  2  สร้างหลักสูตรฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง ประมวลความรู ้ 

เนื�อหาสาระ และประสบการณ์  ความรู้ตามที�ผู้จ ัด ผู้บริหาร โครงการฝึกอบรมได้จัดเสนอให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมพึงได้รับการพัฒนา โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ

ฝึกอบรมที�ได้ก�าหนดไว้ เช่น 

           1) ต้องระบุพฤติกรรมที�คาดหวังให้เกิดขึ�นในตัวผู้เข้ารับการอบรม  หลังจากได้สอน

วชิานั�น ๆ จบลงแล้ว  

 2) ต้องมุ่งไปที�การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นหลกัส�าคญั 
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 3)  ค�าที�บ่งบอกพฤติกรรมต้องชดัเจนไม่ก�ากวม เช่น ค�าว่า สามารถ จ�าแนก เพื�อช่วย

ให้วิทยากรมองเห็นวิธีการจดัประสบการณ์ในการเรียนรู้ เช่น การเตรียมการสอนการใช้เทคนิค

และอุปกรณ์และระยะเวลาที�ใช้ในการสอนให้บรรลุวตัถุประสงค์    

 4)  ต้องช่วยให้วิทยากรมองเห็นถึงพฤติกรรม ของผูร้บัการอบรมที�จะแสดงออก ซึ�งจะ

น�าไปสู่การจดัการเรยีนการสอน และการประเมินผล  โดยควรระบุเกณฑ์ขั �นต��า ของพฤติกรรมที�

คาดหวงั เพื�อใช้ในการวดัการประเมนิผลการอบรม      

 ด้วยเหตุผลดงักล่าว  ผู้จดัการฝึกอบรม จึงจ�าเป็นต้องมวีตัถุประสงค์การฝึกอบรมเชิง

พฤติกรรม เพื�อพฒันาความรู้  ความสามารถ ความเข้าใจ ทกัษะ ทศันคติของบุคลากรในเรื�องที�

ยงัขาดหายไปให้พฒันาขึ�นมา ซึ�งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยส่วนส�าคญั � ส่วน คอื 

 1)  ตัวผู้เข้ารบัการฝึกอบรมหรือบุคคลเป้าหมาย บุคคลที�ผู้จดัการฝึกอบรมต้องการให้

เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

 2)  พฤติกรรมที�ต้องการให้เกิดการเปลี�ยนแปลง จากผู้ที�ไม่ม ีความรู้เป็นผู้ที�มีความรู้ 

จากผู้ที�ขาดทกัษะ เป็นผู้ที�มคีวามรู้ มทีกัษะ 

 3) เงื�อนไขของพฤติกรรมการแสดงออกภายใต้สถานการณ์ที�ก�าหนดให ้

 4) เกณฑ์ หรอืระดบัความส�าเร็จของงานที�ได้รบัมอบหมาย 

 การสร้างหลักสูตร และเนื�อหาในการฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การฝึกอบรมที�ก�าหนดไว้ ซึ�งควรน�าข้อมูลมาจากแนวคิด หล ักการ ทฤษฎี ความต้องการ โดย

ควรก�าหนดในลักษณะของโครงสร้างของหลักสูตรก่อน แล้วจัดแบ่งโครงสร้างของหลักสูตร

ออกเป็นหมวดวชิาต่างๆ ก�าหนดเนื�อหาสาระที�เหมาะสมภายใต้หมวดหมู่วชิาในแต่ละหมวดหมู่  

เพื�อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

 หลกัสูตรและเนื�อหาการฝึกอบรมที�ดี จะช่วยให้ผู้จดัการฝึกอบรมหรอืผู้บรหิารโครงการ

ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติ และด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง ได้ทราบถึงแนวทางที�จะจัดวิธ ีการ

เทคนิค รวมทั �งกิจกรรมการฝึกอบรม ที�จะท�าให้ผู้ร ับการฝึกอบรมได้พ ัฒนาความรู้  ทักษะ 

ทัศนคติ และความสามารถ ซึ�งจะท�าให้เกิดการเรียนรู้ขึ�นตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

ตามที�ได้เสนอไว้ โดยสรุปแล้วขั �นตอนของการสร้างหลักสูตรและเนื�อหาในการฝึกอบรม มี

ดงัต่อไปนี� 

 1) ทบทวนข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี หลักการ มาตรฐานของงาน  ความต้องการในการ

ฝึกอบรม 
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 2) ก�าหนดโครงสร้างหลกัสูตร หรอืก�าหนดหวัข้อวชิาตามข้อมูลที�ได้วเิคราะห์ 

 �)  ก�าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยแบ่งโครงสร้างของหลักสูตรออกเป็น

หมวดหมู่ 4) ก�าหนดรายละเอียดของเนื�อหาสาระ ให้สอดคล้องกบัหวัข้อวชิาในแต่ละหมวดหมู่ 

 5) ก�าหนดขอบเขตของเนื�อหาวชิาตลอดจนประเด็นส�าคญัในแต่ละหวัข้อวชิา 

 �) ก�าหนดวตัถุประสงค์ของแต่ละหวัข้อวชิา 

 7) ก�าหนดเทคนิค วิธีการ ฝึกอบรม กิจกรรม อุปกรณ์ สื�อการฝึกอบรม  ที�เหมาะสม

กบัเนื�อหาของแต่ละหวัข้ออบรม 

 เทคนิควธิีการฝึกอบรม ควรค�านึงถึงปัจจยัส�าคญัต่างๆ  ดงันี� 

 1) พิจารณาความเหมาะสมของเทคนิคที�จะน�ามาใช้ค ือ ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะ

ของหวัข้อวชิาและสอดคล้องกบัความต้องการของการพฒันา 

 2) พิจารณาขนาดของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีมากน้อยเพียงใด ลักษณะของ

การฝึกอบรมนั �นเป็นประการใด  ควรจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหรือไม่ กลุ่มละเท่าใด  แล้วเลือกใช้

เทคนิคการฝึกอบรมให้เหมาะสม 

 3) พิจารณาถึงลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีพื�นฐานความรู้ ความช�านาญ 

ประสบการณ์แตกต่างหรือสอดคล้องกัน ควรเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบใดจึงจะเหมาะสม 

และอ�านวยประโยชน์สูงสุด 

 4) พิจารณาถึงความสามารถ ความคุ้นเคยต่อเทคนิคการฝึกอบรมที�จะน� าไปใช้       

ว่าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมคุ้นเคยต่อวธิ ีการนั�นๆ หรอืไม่ 

 5) พิจารณาถึงเวลา และอุปกรณ์ที�จะน�ามาใช้ว่า มีเวลาเพียงพอ และสะดวกต่อการ

จดัหาหรอืไม่ 

 6) พจิารณาถึงงบประมาณที�มอียู่กบัค่าใช้จ่ายที�จะต้องจดัท�าเพยีงพอหรอืไม่ 

 7) พจิารณา และประเมนิทศันคติของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมว่าเป็นอย่างไร ปฏิกิรยิาไป

ในทางต่อต้าน ขดัขืน เฉื�อยชา หรือขวนขวาย ใคร่รู้ในวิชาการ ทั �งนี� ทัศนคติของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมคีวามส�าคญัต่อการเลือกสรร เทคนิคการฝึกอบรมมาก 

 นอกจากนี� เมื�อผู้จดัการฝึกอบรมหรอืวิทยากร สามารถเลือกใช้เทคนิควธิีการถ่ายทอด

ความรู้แก่ผู้รบัการฝึกอบรมได้เรียบร้อยแล้ว ผู้จดัการฝึกอบรมหรือวิทยากรควรจะต้องรู้จักการ

เลือกใช้สื�อโสตทศันูปกรณ์ที�เหมาะสมกับเทคนิคการฝึกอบรม และเนื�อหา ตลอดจนต้องรู้จกัการ

เลือกก�าหนดกิจกรรมการประเมินผล ที�ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย และสิ�ง
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ส�าคัญที�ผู้จ ัดการฝึกอบรมควรจัดท�าเป็นล�าดับต่อไป คือ การเขียนโครงการการฝึกอบรมมี

รายละเอียดต่อไปนี� 

 1) ชื�อโครงการการฝึกอบรม 

 2) ผู้ร ับผิดชอบโครงการการฝึกอบรมคณะท�างานเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกับการ

ฝึกอบรม 

 3) หลกัการและเหตุผล 

 4) วตัถุประสงค์หรอืความมุ่งหมายของโครงการการฝึกอบรม 

 5) เป้าหมาย 

 6) วธิีด�าเนินการโครงการการฝึกอบรม 

 7) โครงสร้างหลกัสูตรและเนื�อหาสาระ 

 8) เทคนิควธิีการฝึกอบรมและกิจกรรมการฝึกอบรม 

 9) คุณสมบตัิของผู้รบัการฝึกอบรม 

 10) วทิยากร 

 11) ระยะเวลาการฝึกอบรม สถานที� ห้องที�ใช้ในการฝึกอบรม 

 12) ทรพัยากรที�ต้องใช้และงบประมาณ 

 13) ก�าหนดโครงการการฝึกอบรม 

 14) ผลที�คาดว่าจะได้รบัจากการฝึกอบรม 

 15) การประเมนิและติดตามผล 

 การเขียนโครงการการฝึกอบรมมีความส�าคญั และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ

เป็น  ผู้จดัการฝึกอบรม วทิยากร ผู้บรหิารโครงการการฝึกอบรม และผู้รบัการฝึกอบรม ด้วยเหตุ

นี� การน�าเสนอโครงการการฝึกอบรมที�มีความเหมาะสมนั�น ต้องมีความชัดเจน  ครอบคลุม มี

เหตุผล มีความต่อเนื�อง คุ้มค่าใช้จ่าย และมีความยืดหยุ่น  ที�ได้เสนอลักษณะของโครงการการ

ฝึกอบรมที�ดีไว้ ดงันี� 

�) มคีวามกะทดัรดัและชดัเจน ใช้ภาษาง่าย เป็นที�เข้าใจของบุคคลทั �วไป 

�) ควรระบุว่า ต้องการให้เกิดพฤติกรรมชนิดใด หรอืต้องการจะแก้ปัญหาใด 

�) มคีวามเป็นไปได้ 

�) สามารถที�จะวดัหรอืประเมินผลได้ 

�) สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์หลกัหรอืนโยบายของหน่วยงาน 
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 ขั�นที�  3  ด�าเนินการฝึกอบรม  เมื�อพร้อมที�จะด�าเนินการแล้ว  ผู้จดัการฝึกอบรม ก็จะ

สามารถเริ�มด�าเนินการฝึกอบรมได้ โดยเริ�มจาก การสรรหาผู้เข้ารับการฝึกอบรม เตรียมการ

ต่างๆ ให้มคีวามพร้อม เช่น การเชิญวทิยากร พธิีการ เตรยีมกิจการ เตรยีมสถานที� อุปกรณ์ สื�อ

ที�ใช้ในการฝึกอบรม เครื�องอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เอกสารประกอบการฝึกอบรม ตลอดจน

การประเมนิผล นอกจากนี�กระบวนการการพฒันาในระหว่างฝึกอบรม  มดีงันี� 

 �)  การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจากข้อบกพร่อง 

 �)  จดัให้มกีารประชุมผู้เกี�ยวข้องตามความจ�าเป็น 

 �)  จดัให้มเีจ้าหน้าที�ที�จ�าเป็นประจ�าในแต่ละวนั 

 �) การเคลื�อนย้ายสถานที� (ถ้าม)ี 

 �)  กิจกรรมสุดท้ายของการฝึกอบรม 

 ขณะที�ด�าเนินการฝึกอบรม  บทบาทหน้าที�ของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จะมี

ความส�าคญัท�าให้การฝึกอบรมประสบความส�าเร็จ กล่าวคอื วทิยากรควรจะต้องเป็นผู้ที�มคีวามรู้ 

ประสบการณ์การจัดกิจกรรมอย่างแท้จริง  มีการเตรียมการในการ ฝึกอบรมเป็นอย่างดี  

ตลอดจนมีความตั �งใจจริง รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความเป็นกันเอง มีมนุษย์ส ัมพันธ์  มี

ปฏิภาณไหวพริบ คอยช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เชื�อมั �นใน

ตัวเอง ตลอดจนเป็นผู้ที�มีความอดทนยืดหยุ่น ปรับตัวกับสถานการณ์การฝึกอบรมได้ และมี

ความคดิสร้างสรรค์  เคารพคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เป็นต้น 

 ขั�นที�  �  การประเมินผล และติดตามผล เป็นกระบวนการที�ท�าให้ผู้จัดการฝึกอบรม 

วิทยากร  ผู้บริหารโครงการ ตลอดจนผู้ที�เกี�ยวข้องเพื�อจะได้ทราบว่า ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเกิด

การเรยีนรู ้หรอืพฒันาเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมความรู้ ทกัษะ ทศันคติอย่างไรบ้าง นอกจากนั�นผล

ของการฝึกอบรมที�ได้ เมื�อน�ามาเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมที�ก�าหนด จะท�า

ให้ทราบว่าเป็นไปตามระดับหรือเกณฑ์ที�ก�าหนดไว้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินก่อนการ

ฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม และภายหลงัการฝึกอบรม 

 การประเมินผลจะให้ผลย้อนกลับต่อโครงการการฝึกอบรมว่า มีความส�าเร็จตามที�ได้

ก�าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรมที�ได้เสนอไว้หรือไม่ ผลที�ได้ตรงกับวตัถุประสงค์ 

และเป้าหมายมากน้อยเพียงใด การประเมินคุณภาพของผลที�ได้จากโครงการฝึกอบรมนั�น    

ควรท�าการประเมินถึงคุณภาพการด�าเนินงาน  การปฏิบัติงานของเ จ้าหน้าที�วิทยากร           

และผู้จดัการฝึกอบรมด้วย 
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 จากหลักการ แนวคิดของนักวิชาการเกี�ยวก ับกระบวนการในการฝึกอบรม สรุปได้ว่า 

กระบวนการในการจัดการฝึกอบรม มีขั �นตอนหลักและส�าคัญ � ขั �นตอน ได้แก่ การส�ารวจหา

ความต้องการในการฝึกอบรมการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การด�าเนินการฝึกอบรมและการ

ประเมนิผลและติดตามผล 

 เทคนิคและวธิ ีการฝึกอบรม  การฝึกอบรมต้องประกอบด้วย บรรยากาศ สิ�งแวดล้อมใน

การฝึกอบรม ปรชัญา เป้าหมาย วตัถุประสงค์การจดัฝึกอบรม คุณลกัษณะ และคุณสมบตัิของผู้

เข้ารับการฝึกอบรม แต่ทั �งนี� ปัจจัยที�ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการฝึกอบรม คือ การเลือกใช้

เทคนิควธิีการฝึกอบรมที�มคีวามเหมาะสมกับโครงการฝึกอบรม 

 เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง รูปแบบวิธีการสอน การอบรม ที�สนับสนุนให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม เกิดการเรยีนรู ้ตามวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมที�ได้เสนอไว้ 

ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรม ที�มกีารจดัแบ่งออกเป็น � ประเภท โดยยดึหลกัวธิีการที�ใช้เป็น

หลกั คอื 

 �) กลุ่มวิธีที�เกี�ยวกับ “การบอก” (Telling Methods) กลุ่มนี�เกี�ยวข้องกับการพูดและการ

ฟัง  ซึ�งได้แก่วธิีการสอนแบบบรรยาย อภิปรายกลุ่มและเทปบนัทึกเสยีง 

 �)  กลุ่ มวิธ ี เกี�ยวกับ “การแสดง ” (Showing Methods)  ได้แ ก่  การแสดงสาธิต  

(Demonstration) การสงัเกตการปฏิบตัิงาน  (On-The-Job Observation) 

           � )   กลุ่ มวิธีเกี�ยวกับ “การกระท�า ” (Doing methods) ไ ด้แ ก่  การถามค� าถาม              

การอภิปรายการให้แก้ปัญหา  การประชุมกลุ่มเล็ก (Buzz groups) 

           ประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น  �  ประเภท โดยยึดหลักบทบาทส�าคญั

ของผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารบัการฝึกอบรม ดงันี� 

   �)  เทคนิคการฝึกอบรมที�ให้ความส�าคญัต่อบทบาทของผู้ให้การฝึกอบรม หรอืวทิยากร 

ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การประชุมแบบซิมโปเซียม 

 �) เทคนิคการฝึกอบรมที�ให้ความส�าค ัญต่อบทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ�งเป็น

วิธีการฝึกอบรมที�เน้นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นจุดศูนย์กลาง และการจดักิจกรรม  เพื�อให้ผู้เข้า

รบัการฝึกอบรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู ้ โดยมุ่งสร้างพลังกลุ่มเป็นการพัฒนากลุ่ม ภายใต้

หลกัการของกระบวนการกลุ่ม ทั �งนี� พฤติกรรมของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามส�าคญัต่อการจดั

กิจกรรมให้ต่อเนื�อง เพื�อเป็นการแสดงออกถึงค่านิยม และคุณค่าของผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 
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   วิธีการฝึกอบรมโดยเน้นผู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็นจุดศูนย์กลางมีหลายวิธี  ซึ�งในแต่ละ

วิธีจะต้องเลือกให้เหมาะกับประเภท และวตัถุประสงค์ที�ก�าหนดไว้ ทั �งนี� อาจจะต้องใช้ประกอบ

กนัหลาย ๆ วธิ ีในการอบรมครั �งหนึ�ง ๆ ดงันี� 

   �) การสมัมนา (Seminar) เป็นการประชุม เพื�อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้ร่วมกันศึกษา

ค้นคว้าในหัวข้อประเด็นปัญหาที�วิทยากรได้เสนอให้ ภายใต้ค�าแนะน�าจากวิทยากรหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยส่วนใหญ่การสมัมนาจะจดัให้แก่ผู้ที�ปฏิบัติงานอย่างเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนั

และประสบปัญหาในการปฏิบตัิงานร่วมกัน จึงน�าปัญหานั�นมาสมัมนา เพื�อหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหา โดยปกติของการจัดการสัมมนาจะเป็นการจัดสัมมนาในกลุ่มย่อยก่อนแล้วน�าผลการ

สมัมนากลุ่มย่อยมาเสนอต่อที�ประชุมใหญ่อีกครั �ง การสมัมนาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรมทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที� และผลที�ได้จากการสัมมนา          

จะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที�เกิดขึ�นได้จรงิ 

 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เป็นเทคนิคการฝึกอบรม ที�สนับสนุนให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันลงมือท�างาน  เพื�อแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นหรือเพื�อการเพิ�ม

ประสทิธิภาพในการท�างานให้ดีขึ�น ส่วนใหญ่การประชุมเชิงปฏิบตัิการทั �วไป วทิยากรจะบรรยาย

ให้ความรู้  ทฤษฎี พื�นฐานที�เกี�ยวข้องก่อนแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือฝึก

ปฏิบัติจริงในกลุ่มย่อย โดยอาจเป็นการเสนอปัญหาให้แก้ไขหรือฝึกการใช้อุปกรณ์เครื�องมือ

ใหม่ๆ ที�จะเพิ�มประสิทธิภาพการท�างานหรือร่วมกันสร้างเครื�องใหม่ คู่มือการปฏิบัติใหม่       

การประชุมเชิงปฏิบตัิการจึงเป็นเทคนิคการฝึกอบรมที�เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มส่ีวนร่วมมากและ

ได้ลงมอืปฏิบตัิจรงิ  หากเป็นกิจกรรมที�ต้องใช้เวลามากและงบประมาณสูง 

 �) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เป็นการรวมกลุ่มอภิปราย เพื�อการ

แลกเปลี�ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวนประมาณ 5-20 คน 

ในเรื�องใดเรื�องหนึ�งที�วิทยากรก�าหนดให้อภิปราย ข้อสรุปที�ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ�มพูน

ความรู้ และประสบการณ์ สมาชิกในกลุ่มจะเลือกให้สมาชิกคนใดคนหนึ�งในกลุ่มเป็นผู้น�าการ

อภิปราย และคอยกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื�อหาข้อสรุปของ

กลุ่มแล้วน�าเสนอผลต่อกลุ่มใหญ่ต่อไป 

 4)  การประชุมแบบซินดิเกต (Syndicate Method) จัดแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ออกเป็นกลุ่มย่อย เพื�อแก้ไขพิจารณาหาค�าตอบในปัญหาตามที�ว ิทยากรได้มอบหมายให้      

หรือเพื�อการปฏิบัติงานที�ได้ร ับมอบหมายมาอย่างเฉพาะเจาะจง สมาชิกของการประชุมแบบ
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ซินดิเกต  จะมาจากผู้ที�มีความรู้และประสบการณ์ที�หลายด้าน เริ�มต้นจากการให้ความรู้หรือมี

กิจกรรมปฏิบัติ ร่วมกันโดยวิทยากร หลังจากนั �น จึงแบ่งกลุ่มจ�านวนประมาณ 6-12 คน         

เพื�อแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื�องใดเรื�องหนึ�งภายใต้ความช่วยเหลือจากวิทยากร     

ในประเด็นเกี�ยวกับสภาพปัญหา ขอบเขตของปัญหา สาเหตุ แนวทาง แก้ไข และข้อเสนอแนะ 

กลุ่มย่อยควรจะมีการเลือก ประธาน เลขานุการ เพื�อด�าเนินการในการประชุม และเสนอผลการ

ประชุมในที�ประชุมกลุ่มใหญ่ต่อไป 

 5)  การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเทคนิคการฝึกอบรม ที�มุ่งให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมทุกคนได้เสนอความคิดเห็นของตนเองอย่างเสรี โดยก�าหนดระยะเวลาให้ ในหวัข้อใด

หวัข้อหนึ�ง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยไม่มี

การค�านึงว่าถูกหรือผิดอย่างไร   ความคิดเห็นทุกเรื�องจะได้รับการยอมรับจากกลุ่มโดยจะน�า

ความคิดเห็นเหล่านั �นมาอภิปรายอีกครั �ง เพื�อคัดสรรเลือกหาความคิดเห็นของกลุ่มที�เห็นว่า

เหมาะสมที�สุดสามารถน�าไปใช้ได้จริงมากที�สุด  การระดมสมองจะมีความเหมาะสมกับการ

ฝึกอบรมกลุ่มเล็กจ�านวนไม่เกิน 15 คน มากกว่ากลุ่มใหญ่หรืออาจจะแบ่งสมาชิกจากกลุ่มใหญ่

เป็นกลุ่มย่อยก็ได้ แล้วมกีารน�าเสนอผลการระดมสมองให้กบักลุ่มใหญ่ต่อไป 

 6)  การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz, Sezz, Buzz Group, Phillip 6-6)  เป็นเทคนิคการ

ฝึกอบรม ที�แบ่งผู้เข้ารบัการอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ จากกลุ่มใหญ่ โดยจดัแบ่งสมาชิกในกลุ่ม

ย่อยออกเป็น 2-6 คน   มีวตัถุประสงค์เพื�อพิจารณาประเด็นปัญหาร่วมกัน ซึ�งปัญหาแต่ละกลุ่ม

ย่อยได้รับอาจเป็นปัญหาเดียวกัน หรือคนละปัญหาก็ได้  ภายใต้ความช่วยเหลือจากวิทยากร

ประจ�ากลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มและภายในเวลาที�ได้ก�าหนดไว้ ซึ�งกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจ�าเป็นต้องมี

ประธานและเลขานุการด�าเนินการประชุม โดยจะมีการน�าเสนอผลการประชุมต่อกลุ่มใหญ่  ใน

การประชุมแบบฟิลลิป 6-6 (Phillip 6-6) เป็นการจดักลุ่มย่อยจ�านวน 6 คน โดยก�าหนดให้ผู้ที�นั �ง

ข้างหน้า 3 คน หันกลับไปหาผู้ที�นั �งแถวหลังตน 3 คนรวมกันเป็น 6 คนให้เวลาในการประชุม

แก้ไขปัญหา 6 นาที  จึงได้เรยีกกนัว่าเป็นการประชุมแบบฟิลลิป 6-6 ในการประชุมกลุ่มย่อย จะ

เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นการสร้างบรรยากาศอย่าง

เป็นกนัเอง แต่หากมจีดักลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม ประชุมในห้องเดียวกนัอาจเกิดเสยีงรบกวนกันได้ 

 7)  การอภิปรายแบบถาม-ตอบ (Colioquy) เป็นการอภิปรายแบบ  “ปุจฉาวิสัชนา”  

เนื�องจากมลีกัษณะที�มกีลุ่ม 2  กลุ่ม  กลุ่มที�หนึ�งเป็นฝ่ายถามค�าถามหรอืปัญหา อีกกลุ่มหนึ�งเป็น

ผู้ตอบค�าถามโดยอาจจะให้แต่ละฝ่ายมีสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 2-3 คน และมีผู้ด�าเนินรายการ 
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คอยประสานงานทั �งสองฝ่าย ซึ�งกลุ่มผู้ตอบโดยมากจะเป็นผู้เชี�ยวชาญหรือมีความรู้ในเรื�องนั �น

เป็นอย่างดี บรรยากาศของการอภิปรายจะมีลักษณะที�เป็นก ันเอง เป็นการพูดคุยถามตอบ โดย

ในการอภิปรายแบบถาม-ตอบนี� ส่วนใหญ่จะใช้ในการอภิปรายเรื�องใดเรื�องหนึ�ง หรือปัญหาใด

ปัญหาหนึ�งที�ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสนใจร่วมกัน เพื�อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้เข้าใจในเรื�องหรือ

ปัญหานั�นๆ อย่างลึกซึ�ง ในประเด็นที�หลากหลายแง่มุม และได้มีโอกาสซักถามในประเด็นต่างๆ

ของเรื�องนั �นๆ ได้ด้วยตนเอง 

 8)  การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นการจดัการฝึกอบรมที�ให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้แสดงบทบาทในสถานการณ์ที�ก�าหนดให้  โดยให้แสดงตามกิจกรรมที�เป็นจริง     

และเกิดขึ�นจริง ไม่มีการซักซ้อมมาก่อนแต่อย่างใด เพื�อให้ฝึกปฏิบัติได้เหมือนจริง โดยวิทยากร

จะเป็นผู้ก�าหนดสถานการณ์หรอืเค้าโครงเรื�อง เพื�อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้แสดงไปตามความ

คิดเห็นและบทบาทตามที�ได้ร ับมอบหมาย เมื�อแสดงบทบาทสมมติแล้ว จึงให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมคนอื�นที�ท�าหน้าที�เป็นผู้ดูวิเคราะห์บทบาทที�แสดงน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์นั �น การแสดงบทบาทสมมตินี�ยงัสามารถใช้ในการพฒันาทศันคติและฝึกทกัษะของผู้

เข้ารบัการฝึกอบรมให้อีกด้วย 

 9) การแสดงละครสั �น (Skit) คล้ายคลึงกับการแสดงบทบาทสมมติ  แต่แตกต่างกันที�

การแสดงละครมีการซักซ้อมการแสดง และบทบาทต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โดยผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

ได้มีโอกาสซักซ้อมบทบาทที�วิทยากรก�าหนดไว้ ก่อนการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคนอื�น   

ที�เป็นคนดูได้เห็นปัญหาในสถานการณ์ที�ก�าหนดให้ แล้วจึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน

อภิปรายกลุ่มเพื�อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั�น ดังนั �น การแสดงละครสั �น จึงเป็นเทคนิคการ

ฝึกอบรมที�ใช้เพื�อกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมสนใจจะเป็นการแนะน�าสถานการณ์เพื�อเปิดการ

อภิปรายต่อไป 

 10) การปฏิบัต ิงานในเวลาจ�ากัด ( In Basket Technique)  เป็นการฝึกจ�าลองการ

ปฏิบัติจริงในการปฏิบัติงานแต่ละว ันโดยเฉพาะงานที�ม ีส่วนเกี�ยวข้องกับงานเอกสารที�ได้

รวบรวมไว้ในตะแกรง โดยฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

ตามล�าดับก่อนหลังตามความเหมาะสมของงานภายในระยะเวลาจ�ากัดที�ก�าหนดให้  โดยไม่มี

ผู้อื�นช่วยและไม่มขี้อมูลอื�นประกอบการตดัสนิใจ 

 11) กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการฝึกอบรม ที�ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษา

เรื�องราว จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจริงหรือสภาพการณ์ที�คล้ายคลึงกับเหตุการณ์จริงมากที�สุด   
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ในรูปของเอกสาร โดยมรีายละเอียดมากพอที�จะท�าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เห็นความส�าคญัของ

ปัญหา และข้อมูลต่างๆประกอบ เพื�อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้จ ักฝึกการตัดสินใจ การ

วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ตัดสินปัญหา  กรณีศึกษา เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที�เหมาะสมกับ

การฝึกอบรมกลุ่มเล็กหรอืหากสมาชิกกลุ่มใหญ่สามารถแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มย่อยได้  กรณีศึกษา 

เป็นกิจกรรมที�เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผู้รับการฝึกอบรม เพราะทุกคนมี

โอกาสแลกเปลี�ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นอย่างเต็มที� ภายใต้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือจาก

วิทยากร ทั �งนี� เมื�อเสร็จสิ�นการอภิปรายกรณีศึกษาของผู้เข้ารบัการฝึกอบรมแล้ว ว ิทยากรจะท�า

หน้าที�สรุปผล การวเิคราะห์นั�นอีกครั �งหนึ�งเพื�อความเข้าใจที�ตรงกัน 

 12) วธิีประสบเหตุการณ์ (Incident Method) เป็นเทคนิคของการฝึกอบรม  ที�วทิยากร

น�าเสนอเรื�องราว หรอืเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ�งที�เกิดขึ�นจรงิ ให้แก่ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้รบั

รู ้ร่วมกันและพิจารณาหาข้อเท็จจริงหรือค�าตอบให้ปัญหา โดยวิทยากรจะเป็นผู้เล่าเหตุการณ์

ให้กับผู้เข้ารบัการฝึกอบรมฟัง แล้วให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมซักถามข้อมูลเพิ�มเติม ก่อนให้ผู้เข้า

รบัการฝึกอบรมอภิปราย  เพื�อหาทางแก้ปัญหานั �น 

 13) เกมการบริหาร (Management Games) เป็นเทคนิคการฝึกอบรม  ที�จ ัดให้มีการ

แข่งขันระหว่างกลุ่มตั �งแต่ � กลุ่มขึ�นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ�ง 

เช่น เกมการยิงเรือรบ  เกมการตัดสินใจสั �งการ เกมการเป็นผู้น�า เป็นต้น ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

จะมีโอกาสฝึกปฏิบัติแก้ปัญหา ในเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นจริงจากชีวิตการท�างาน  เกมการบริหารนี�

จะเหมาะสมกบัผู้เข้ารบัการฝึกอบรมที�จะท�าหน้าที�เป็นผู้บรหิารในอนาคตหรอืก�าลงัเป็นอยู่ 

 14) การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงที�ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เห็นของ

จริง  กระบวนการ และขั�นตอนการปฏิบตัิจริงโดยใช้เครื�องมืออุปกรณ์ในการทดลอง  จึงมีความ

เหมาะสมกับการฝึกอบรมกลุ่มเล็กที�สมาชิกทุกคนได้มองเห็นการสาธิตอย่างทั �วถึง โดยเมื�อ

วิทยากรสาธิตเสร็จเรียบร้อย ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วย

ตนเอง เพื�อฝึกปฏิบตัิจนท�าได้จริง การสาธิตอาจใช้ตามล�าพงัหรอืใช้ร่วมกบัเทคนิคการฝึกอบรม

อื�นๆ เช่น ภายหลงัการบรรยายก็ให้ทดลองปฏิบตัิหรอืภายหลงัการสาธิตแล้วก็ให้อภิปรายกลุ่ม 

 15) ฟิชโบล (Fishbow)  เป็นเทคนิคการฝึกอบรม ที�มวีธิ ีการจดัที�นั �งให้เป็นวงกลมสอง

วงซ้อนกัน โดยผู้ที�นั �งวงใน จะมีบทบาทในการอภิปราย  แลกเปลี�ยนข่าวสาร เสนอแนะความ

คิดเห็นในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง ส�าหรับผู้ที�นั �งวงนอกจะท�าหน้าที�เป็นผู้สังเกตการณ์ไม่มีบทบาทใน

การประชุม  
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 16) การจดัทศันศึกษา (Field Trip) เป็นการน�าผู้เข้ารบัการฝึกอบรมไปศึกษาดูงาน ณ  

สถานที�ที�น่าสนใจ  เพื�อศึกษาสภาพการณ์ที�เกิดขึ�นจรงิ หรอืเพื�อศึกษาจากของจริง ซึ�งจะช่วยให้

เกิดความเข้าใจ เพราะได้เห็นการปฏิบัติจริง  ทั�งนี�  ควรจดัทศันศึกษาควบคู่ไปกับเทคนิคการ

ฝึกอบรมประเภทอื�นๆ เช่น การบรรยายก่อนไปศึกษาดูงาน หรือจดัให้มีการอภิปรายภายหลัง

กลบัมาจากทศันศึกษาก็ได ้

 17) การสอนงาน (Coaching) หรือการแนะน�างาน จะเป็นวิธีการที�มุ่งให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้รู้จกัวธิีปฏิบตัิงานอย่างถูกต้อง  ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน 

โดยอาจสอนหรอืแนะน�างานเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มเล็ก ซึ�งจะเกิดประโยชน์มากกว่าการแนะน�า

งานในกลุ่มใหญ่ ด้วยเหตุนี� วทิยากรจะต้องมคีวามรู้  ประสบการณ์ และทกัษะ ในงานที�สอนเป็น

อย่างดี และหลงัจากสอนงานหรอืแนะน�างานแล้ว ควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทดลอง

ปฏิบัติงานนั �นด้วยตนเอง เพื�อเป็นการทบทวน และทดสอบความเข้าใจ  การสอนงานหรือการ

แนะน�านี�เป็นเทคนิคการฝึกอบรมที�สร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม และวิทยากรซึ�งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกน้องและ

หวัหน้างาน 

 18) การฝึกอบรมให้ไวต่อความรู ้ส ึก (Sensitivity training)  เป็นการเน้นในการฝึก

ประสาทสมัผสัหรือการพฒันาบุคคลโดยกระบวนการกลุ่ม  จะเป็นการฝึกใช้ประสาทสมัผัสของ

บุคคลให้เข้าใจผู้อื�นด้วยการมีปฏิสมัพนัธ์ที�ดีต่อกันรู้จกัสงัเกตลกัษณะ ท่าทางการแสดงออกของ

ผู้อ ื�น เพื�อให้เข้าใจพฤติกรรมที�จะเกิดขึ�นของบุคคลอื�น  ผลการฝึกอบรมจะน�ามาสู่การพัฒนา

ตนเองในการแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสมกับกลุ่มวิทยากรจะต้องพยายามกระตุ้นให้ผู้เข้ารบัการ

ฝึกอบรมแต่ละคนได้แสดงพฤติกรรมที�เป็นของตนเองออกมาอย่างแท้จริง พร้อมทั�งเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ว ิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในข้อบกพร่อง  สิ�งที�ควรแก้ไข 

และให้มกีารทดลองฝึกพฤติกรรมที�เหมาะสม 

 19) การประชุมโต๊ะกลม (Round Table) หรือการอภิปรายโต๊ะกลม เป็นการประชุม

หรืออภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ � - � คน  โดยจดัให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ฟังนั �งเห็นหน้า

ซึ�งกันและกันในลกัษณะของโต๊ะกลม  ส่วนใหญ่การประชุมโต๊ะกลมจะเป็นการแลกเปลี�ยนแสดง

ความคดิเห็นมากกว่าเป็นการเสนอทฤษฎีข้อเท็จจรงิ  ดงันั �น ในการจดัประชุมโต๊ะกลมจึงควรจดั

ให้มผีู้ด�าเนินรายการคอยควบคุมการประชุม จบัประเด็นสรุป และเสนอค�าถาม 
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  20) การประชุมแบบฟอร์ม (Forum) หรือการชี�แจงปัญหาข้อข้องใจ เป็นเทคนิคการ

ประชุมที�เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมซักถามข้อสงสัยข้อข้องใจ หลังจากที�

วิทยากรได้ชี�แจงประเด็นปัญหา  ส่วนใหญ่การจัดประชุมแบบฟอร์มจะเป็นการชี�แจงพูดคุย

ประเด็นปัญหาหรอืข้อข้องใจ ข้อขดัแย้ง ข้อสงสยัระหว่างวทิยากรกบัผู้ฟังนั �นเอง 

 21) การจัดกลุ่มผู้ฟังให้โต้ตอบ (Audience Reaction Team) หรือกลุ่มซักถาม    

หรือการสนองความต้องการกลุ่ม เป็นการฝึกอบรมที�มีการจัดกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ

ตวัแทนจากกลุ่มให้ท�าหน้าที�ซกัถามรายละเอียดเพิ�มเติมซกัถามข้อสงสยั  ฝึกหดัการจบัประเด็น 

โดยมีการโต้ตอบกับวิทยา ท�าให้วิทยากรทราบถึงความต้องการปัญหา  แนวคิดของกลุ่มผู้เข้า

รบัการฝึกอบรม และท�าให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมได้มสี่วนร่วมในการบรรยาย 

  22) การจดักลุ่มผู้ฟัง (Listening Team) เป็นเทคนิคการจดัที�มีกลุ่มผู้ฟังการบรรยาย 

หรือการอภิปราย โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ฟังจาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้ฝึกการจดบันทึกการ

บรรยายหรือการอภิปราย การสรุปประเด็น การสรุปการประชุม หรือการอภิปราย การท�า

รายงาน  เพื�อเสนอรายงานการบรรยายหรือการอภิปรายให้ที�ประชุมได้ทราบต่อไป ซึ�งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ฟังการสรุป ย��าจุดที�ส�าคัญหรือทบทวนในตอนท้าย

ของการบรรยาย 

  23) การประชุม (Conference) เป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มผู้ท�างาน หรอืหวัหน้ากลุ่ม  

หวัหน้ากอง   หวัหน้าแผนก   โดยมวีตัถุประสงค์ เพื�อปรกึษาหารอืร่วมกันแก้ไขปัญหา ก�าหนด

นโยบาย วางหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ รับทราบนโยบายที�เปลี�ยนแปลง เพื�อชี�แจงให้แก่

ลูกน้องหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชาต่อไป 

  24) การประชุมพบปะ (Convention) หรือประชุมระดับผู้บริหาร หรือประชุมระดับ

หัวหน้า เป็นการประชุมเฉพาะกลุ่มผู้ท�างานหรือหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ซึ�งมี

วตัถุประสงค์ เพื�อปรกึษาหารอืร่วมกนัอย่างไม่เป็นทางการ 

 จากการศึกษา แนวคิด เทคนิคและวิธีการฝึกอบรมของนักว ิชาการข้างต้น  สรุปได้ว่า 

เทคนิคการฝึกอบรม เป็นรูปแบบวิธีการสอนเพื�อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้         

การฝึกอบรมมีเทคนิคในการฝึกอบรมแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ เทคนิคการฝึกอบรมที�ให้

ความส�าคัญต่อบทบาทของผู้ให้การฝึกอบรม และเทคนิคการฝึกอบรม ที�ให้ความส�าคัญต่อ

บทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั�งนี� จากเทคนิคดังกล่าวสามารถก�าหนดใช้วิธีการฝึกอบรม 
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ซึ�งแบ่งตามวิธีการฝึกอบรมได้  3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิธีเกี�ยวกับการบอกกลุ่มวิธีเกี�ยวกับการ

แสดง และกลุ่มวธิีเกี�ยวกบัการกระท�า  

 องค์ประกอบของการจัดกิจกรรม  คือ การจัดกิจกรรมเพื�อสร้างความคุ้นเคย เพื�อให้

เกิดความกลมกลืนกับความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม ควรประกอบด้วยหลกัเกณฑ์ดงันี� 

 1) กลุ่มเป้าหมาย  วิทยากรควรจะพิถีพิถัน  ศึกษาข้อมูลเกี�ยวกับกลุ่มเป้าหมายเป็น

พิเศษให้ชดัเจน เพื�อประสิทธิภาพในการวางแผนจัดกิจกรรม  เช่น  เพศชายหรือเพศหญิง ซึ�ง

สดัส่วนของเพศนับว่าเป็นตัวแปรที�ส�าคญั  ที�วิทยากรจะน�าไปพิจารณาจดักิจกรรม ที�ต้องไม่ขดั

ต่อความรู้ส ึกวัฒนธรรมประเพณี  ความรุนแรง  รวดเร็ว  ตลอดจนภาพหรือตัวอย่างประกอบ  

แนวโน้มของกลุ่มอยู่ในวัยใด เช่น ว ัยหนุ่มสาว ว ัยกลางคน สูงอายุ มีสัดส่วนอย่างไร เช่น วัย

สูงอายุ ควรจดักิจกรรมที�มีการเคลื�อนไหวอย่างธรรมดา เช่น เดินหรือยืน  แต่ทั �งนี� ต้องเน้นถึง

การได้แสดงออกซึ�งประสบการณ์  กล่าวคือ  เปิดเวทีแสดงถึงความส�าเร็จ ภาคภูมิใจในอดีต  

นอกจากนี� จ�านวนของกลุ่มเป้าหมาย นับว่าเป็นข้อมูลที�จ�าเป็นอย่างยิ�งในการวางแผนกิจกรรม  

เช่น  ถ้าเป็นกลุ่มเล็กควรจะเป็นกิจกรรมที�เน้นให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างเต็มที�  แต่ถ้าเป็นกลุ่ม

ใหญ่ กิจกรรมควรจะเป็นในลกัษณะการแสดงออกในกลุ่มย่อยแล้วเสนอผลงานของกลุ่มย่อยผ่าน

ตัวแทนเข้าสู่กลุ่มใหญ่  ทั �งนี�  ต้องค�านึงถึงประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม ถ้าในการ

ฝึกอบรมมีผู้ที�มีความรู้ เชี�ยวชาญในเรื�องใดเรื�องหนึ�งเป็นพิเศษ เมื�อมีการกล่าวถึงเชื�อมโยงถึง

เรื�องนั �น วิทยากรควรเชิญให้ขยายความเพิ�มเติมเป็นการให้เกียรติแก่สมาชิกผู้เข้ารบัการอบรม 

ซึ�งจะท�าให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกอื�นด้วย      แต่หากพบว่าใครมีปมด้อยในเรื�องอะไร  

วิทยากรควรหาโอกาสหรือสร้างสถานการณ์ที�เอื�อให้บุคคลผู้นั �นได้เปิดปมเด่นในระหว่างการ

ฝึกอบรมด้วย    

  2) เวลามากหรือน้อย  วิทยากรต้องยึดถือเวลาตามตารางอย่างเคร่งครดั  การบริหาร

เวลาที�มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างภาพพจน์ที�ดีท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที�ดีต่อ

วิทยากรด้วย  ในเวลาไม่เกิน �� นาที กิจกรรมอาจจะประกอบด้วย � หรือ � กิจกรรมก็พอ แต่

ถ้ามีเวลาเกิน �� นาที ควรมีรูปแบบของกิจกรรมที�เปลี�ยนไปทุก �� นาที  เพื�อหลีกเลี�ยงความ

ซ��าซากน่าเบื�อหน่าย  ช่วงเวลาเช้า  สาย บ่าย หรือ ค��า  วิทยากรควรพิจารณาด้วยว่า กิจกรรม

ลักษณะใดที�เหมาะสมที�ช่วงเวลาใด เช่น เช้ากิจกรรมจดัได้หลายรูปแบบ เพราะ ร่างกาย จิตใจ 

มีความพร้อมสูง กจิกรรมประเภทการใช้ความเคลื�อนไหว และใช้ความคิดประกอบจะได้ผลมาก  
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สาย  บ่าย หรอืค��า วทิยากรจะต้องคดิและพจิารณาเป็นพเิศษเพราะ เป็นช่วงเวลาที�เริ�มจะล้าทาง

สมอง กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมย่อย ๆ หลากหลาย และกระชับไม่เยิ�นเย้อ รอยต่อระหว่าง

กิจกรรมมกีารเชื�อมโยงชวนให้ตดิตามตลอดเวลา 

 3)  สถานที�  ควรเลือกใช้ห้องที�มีขนาดกว้างพอที�จะจดักิจกรรมได้สะดวกเพราะจะต้อง

อาศยัพื�นที�ส�าหรบัการเคลื�อนไหว แบ่งกลุ่มประชุมและอภิปราย  ถ้ามโีต๊ะควรเป็นโต๊ะที�สามารถ

ยกเคลื�อนที�รวมกลุ่มได้รวดเร็วคล่องตวั  แต่ถ้ามขี้อจ�ากดัในเรื�องสถานที�  วิทยากรก็ควรจะเลือก

หรอืปรบักิจกรรมให้สามารถใช้ในพื�นที�จ�ากัดนั�นให้ได้  ดงันั �น เพื�อความไม่ประมาท และป้องกัน

ปัญหาที�จะเกิดขึ�น วทิยากรต้องหาข้อมูลเกี�ยวกบัสถานที�ให้ชดัเจนเสยีก่อน 

 4) เครื�องอ�านวยความสะดวก  เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากวิทยากรต้องพยายาม

น�ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม ซึ�งสามารถทุ่นเวลา และช่วยในการสื�อสารชัดเจนยิ�งขึ�น เช่น 

สไลด์เครื�องฉายแผ่นใส  วิดีโอเทป ฯลฯ  วิทยากรควรศึกษาวิธีใช้ให้ถูกต้องและทดลองก่อนทุก

ครั �ง เพื�อความมั �นใจว่า อุปกรณ์อยู่ในต�าแหน่ง และสถานที�ใช้งานได้  วิทยากรที�รอบคอบต้อง

เตรียมกิจกรรมส�ารอง ที�ไม่ต้องอาศัยเครื�องอ�านวยความสะดวก เพื�อป้องกันปัญหาอันอาจจะ

เกิดขึ�นกบัอุปกรณ์ได้ เช่น หลอดขาด  ไฟฟ้าขดัข้อง  เป็นต้น 

 5) ลักษณะกิจกรรมที�มีประสิทธิภาพ  การจดักิจกรรมที�เป็นลักษณะบันไดเชื�อมนั �น มี

ความส�าคัญมาก  ดังนั �น การจัดกิจกรรมจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือจะประสบความ

ล้มเหลว วิทยากรที�ดีจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  มีการทบทวน ปรบัปรุง ทั �งก่อน และ

หลงัการด�าเนิน กิจกรรมเสร็จสิ�นแล้ว    ลกัษณะที�มปีระสทิธิภาพของการจดักิจกรรม มหีลกัการ

ที�จะยดึเป็นเกณฑ์ได้  โดยในแต่ละขั �นตอนจะมีความต่อเนื�อง เชื�อมโยงอย่างครบถ้วน  กิจกรรม

ต้องมีความหลากหลายในรูปแบบและกระชบัมีสถานการณ์แข่งขนัเชิงสร้างสรรค์ สมาชิกทุกคน

มีโอกาสแสดงออกอย่างทั �วถึง มีความสนุกสนานได้สาระประโยชน์  เสริมส่งเนื�อหาหรือ

กระบวนการของโครงการ มีความท้าทายในการเข้าร่วมกิจกรรม และใช้แรงเสริมทางบวกจาก

ผลงานเป็นสิ�งยั �วยุจูงใจ 

 จากการศึกษา องค์ประกอบของการจัดกิจกรรมในการฝึกอบรม สรุปได้ว่า การจัด

กิจกรรมการฝึกอบรมให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามที�ก�าหนดไว้นั �น  ผู้ด�าเนินการฝึกอบรมหรือ

วทิยากรควรพจิารณาวางแผน ก�าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมให้มคีวามเหมาะสมกับเพศ วยั ของ

กลุ่มเป้าหมาย  ก�าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้มีความเหมาะสมไม่มากหรือน้อย

จนเกินไป  เลือกใช้สถานที�ให้เหมาะสมกับกิจกรรม  รวมทั �ง เลือกใช้เครื�องอ�านวยความสะดวก 
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เครื�องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื�อการสื�อสารเนื�อหาสาระ ให้มีความชัดเจน และทุ่นระยะเวลา โดย

กิจกรรมที�ใช้ จะต้องมีความเชื�อมโยงสัมพ ันธ์ต่อเนื�อง และมีความหลากหลาย เพื�อให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม มคีวามตื�นตวัในการเรยีนรู้เนื�อหาสาระ 

   จากการวิเคราะห์เอกสารที�เกี�ยวข้อ พบว่า เครื�องมือที�ผู้ว ิจัยเลือกและสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสะท้อนผลของการพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษา 

ดงันี� 

  1) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การเลือกรูปแบบของการเก็บข้อมูลประกอบการ

วิจัยที�ม ีลักษณะเฉพาะในที�นี� คือ การสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) โดยก�าหนดให้มีความสอดคล้องต่อวตัถุประสงค์ตามกรอบของงานวิจัย  ดงันี�  เป็นการ

ให้ผู้ร่วมสนทนาได้พูดแสดงความคดิเห็นตามประเด็นที�ผู้วจิยัตั �งไว้  กล่าวคือ การสนทนากลุ่มผู้

ร่วมสนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆตามความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ร่วม
สนทนา ทั �งนี�การอภิปรายกลุ่มนั �นเหมาะที�จะใช้ในการเก็บข้อมูลที�เป็นเรื�องที�ต้องมีการอภิปราย

แสดงความคดิเห็นในแง่มุมต่างๆเพื�อให้ได้ค�าตอบในประเด็นที�ผู้วิจยัต้องการศึกษา จึงเหมาะกับ
การวิจัยที�ต้องการหารูปแบบโครงสร้าง หรือ แนวคิดใหม่ๆ โดยการสนทนากลุ่มย่อยจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้ให้ข้อมูล ซึ�งเป็นบุคคลที�สามารถให้ค�าตอบในประเด็นที�

ต้องการศึกษาได้ โดยจัดให้มีกลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน ซึ�งกลุ่มที�จะมีลักษณะโต้ตอบ
โต้แย้งกันดีที�สุดคือ 7-8 คน และจะต้องมีผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุด

ประเด็นในการสนทนา เพื�อชกัจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนว
ทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ�ง (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2553, หน้า 91.ชาย  โพธิสิ

ตา,2547 : 209.รตันะ  บัวสนธ์,2551 : 112-113.อรุณ ี อ่อนสวสัดิ � ,2551:146. วรรณี  แกมเกตุ 

,255 : 254-255) 
  

1.1) หลกัการของการสนทนากลุ่ม 

 

  วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดให้คนที�เลือกจากประชากรที�ต้องการศึกษา

จ�านวนไม่มากนักมาร่วมวงสนทนากัน เพื�ออภิปรายพูดคุยกัน โดยมุ่งประเด็นการสนทนาไปยัง

เรื�องที�สนใจศึกษาในการจัดการสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม

จ�านวน 7-12 คน ที�มีลักษณะบางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และว ัฒนธรรมที�คล้ายคลึงก ัน 

ระหว่างพูดคุย มีพิธีกรเป็นผู้ด�าเนินรายการ มีผู้จดบันทึกเป็นผู้จดย่อเนื�อหาการสนทนา และมี
เทปบันทึกเสียงบันทึกรายละเอียดของการพูดคุย เมื�อเสร็จสิ�นการสนทนา ผู้บันทึกจะถอด

รายละเอียดจากเทปที�บนัทึกไว้ เพื�อใช้เป็นข้อมูลในการวเิคราะห์ต่อไป  
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1.2 ลกัษณะส�าคญัของการสนทนากลุ่ม  
 

ลกัษณะส�าคญัของการสนทนากลุ่ม คอื ต้องก�าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะ ขนาดสมาชิกที�
เหมาะสมคือ 6-12 คน ที�ไม่รู้จักมาก่อน เลือกมาเพราะมีคุณสมบัติที�เหมาะกับประเด็นสนทนา 

กลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ก�าหนดไว้ล่วงหน้า ว่าใคร สมัภาษณ์ประเด็นอะไร 

 หัวใจส�าค ัญของการสนทนากลุ่ม ผู้น�าในกลุ่มต้องเรียนรู้เพื�อนร่วมงานแต่ละคนอย่าง
ถ่องแท้ ศึกษาข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย 

 1) ผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator) 
 2) ผู้จดบนัทึก (Note taker) 

 3) เอกพันธ์ (Homogeneous members) ลักษณะคล้ายคลึงกันของสมาชิกผู้เข้าร่วม

สนทนา อาทิ เพศ เชื�อชาติ อายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส 
 4) แต่ละหัวข้อค�าถามควรถามอย่างน้อย 2 กลุ่ม (At least two group for each type 

of respondent interviewed) 
 5) ข้อมูลควรวเิคราะห์โดยกลุ่ม (Data should be analyzed by group) 

องค์ประกอบในการจดัสนทนากลุ่ม 

 6) ผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator / Researcher) 

 7) ผู้จดบนัทึก (Note Taker) ท�าแผนผงัเลขที�นั �ง จดเฉพาะค�าต้นๆ ของผู้สนทนา 

 8) สถานที� (Location) 
 9) อุปกรณ์ (Instrument – tape recorder) 

 10) ระยะเวลา (Duration) ไม่ควรเกิน 3 ชั �วโมง 

 11) แนวค�าถาม 
 12) เครื�องดื�ม ของขบเคี�ยว (เล็กน้อย) 

 
 1.3 ประโยชนของการจดัการสนทนากลุ่ม 

1) ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้ส ึก การรับรู้ ความเชื�อ และ

พฤติกรรม 
  2) ใช้ในการก�าหนดสมมติฐานใหม่ๆ 

3) ใช้ในการก�าหนดค�าถามต่างๆที�ใช้ในแบบสอบถาม 
   4) ใช้ค้นหาค�าตอบที�ยงัคลุมเครอื หรอืยงัไม่แน่ชดัของการวิจยัแบบส�ารวจ เพื�อ

ช่วยให้งานวจิยัสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

   5) ใช้ในการประเมนิผลทางด้านธุรกิจ 
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1.4 ขั�นตอนการจดัสนทนากลุ่ม 
1) ก�าหนดวตัถุประสงค์ (6-8 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

  2) ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ให้ข้อมูล (6-8 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  3) รวบรวมที�อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร่วมงาน (6-8 สปัดาห์ก่อนการสนทนา

กลุ่ม) 

  4) ตดัสนิใจว่าจะท�ากี�กลุ่ม (4-5 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  5) วางแผนเรื�องระยะเวลาและตารางเวลา (4-5 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

  6) ออกแบบแนวค�าถาม ควรเรียงค�าถามจากค�าถามที�เป็นเรื�องทั �วๆไป เบาๆ 
ง่ายต่อการเข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักว ิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนาแล้วจึง

วก เข้าสู่ค�าถามหลัก หรือค�าถามหลักของประเด็นที�ท�าการศึกษาแล้วจึงจบลงด้วยค�าถามเบาๆ

อีกครั �ง หนึ�ง เพื�อผ่อนคลายบรรยากาศในวงสนทนาและสร้างบรรยากาศที�เป็นกนัเองในช่วงท้าย
อาจ เติมค�าถามเสริมเข้าไปแต่ต้องเป็นค�าถามสั �นๆอาจเป็นค�าถามที�ไม่ได้เตรียมมา ก่อน แต่

เป็นค�าถามที�ปรากฏขึ�นมาระหว่างการสนทนา (4-5 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 
  7) ทดสอบแนวค�าถามที�สร้างขึ�น (4-5 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

  8) ท�าความเข้าใจกับผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator) และผู้จดบันทกึ (Note 

taker) (4-5 สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

    9) ผู้ด�าเนินการสนทนา (Moderator) ต้องสร้างบรรยากาศในการสนทนา และ

ควบคุมเกมได้เป็นอย่างดีให้เกิดความเป็นกันเองมากที�สุด Moderator จะต้องไม่แสดงความ
คิดเห็นของตนเอง ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที� อิสรเสรีและเป็น

ธรรมชาติมากที�สุด Moderator ที�ดีจะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

  10) ผู้จดบนัทึก (Note taker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลาและควรท�าหน้าที�ในการ
จดบนัทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท�าให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 

และจะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพื�อความเข้าใจในสิ�งที�ได้บันทึกและเนื�อหาสาระในเทปที�
ตรงกนั 

       11) ผู้ช่วยทั �วไป (Assistant) มีหน้าที�คอยควบคุมเครื�องบันทึกเสียงและเปลี�ยน

เทปขณะที�ก�าลังด�าเนินการสนทนา และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ด�าเนินการสนทนาและผู้จด
บนัทึก เพื�อให้แต่ละคนท�าหน้าที�ได้อย่างเต็มที� 

  11.1 คดัเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา และจดัท�าบตัรเชิญส่งให้ผู้ร่วมสนทนา (3-4 
สปัดาห์ก่อนการสนทนากลุ่ม) 

  11.2 โทรศัพท์เพื�อติดตามผลและส่งบัตรเชิญให้ผู้ร่วมงาน (3-4 สัปดาห์ก่อน

การสนทนากลุ่ม) 
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   11.3 การจดัการเพื�อเตรียมการท�าสนทนากลุ่ม เป็นการเตรียมสถานที� ก�าหนด
วนั เวลา และจดัเตรยีมอุปกรณ์ต่างๆที�จ�าเป็น เช่น เครื�องบนัทึกเทป ม้วนเทป ถ่าน สมุด ดินสอ 

เครื�องดื�ม อาหารว่าง เป็นต้น 
  11.4 แจ้งสถานที�ให้ผู้ร่วมงานทราบล่วงหน้า 2 วนั 

  11.5 จัดกลุ่ มสนทนา และหลังการสนทนากลุ่มควรส่งจดหมายขอบคุณ

ผู้ร่วมงานด้วย 
   11.6 ประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

   11.7 ถอดเทปออกมาเป็นบทสนทนา ควรถอดเทปออกมาอย่างละเอ ียดเพื�อให้
ได้ข้อมูลที�ครบถ้วนและต้องไม่ใส่ความ คดิของตนเองที�ถือเป็นข้อสรุปลงไปด้วย 

   11.8 วเิคราะห์ข้อมูล โดยการตีความหมายในรูปของการวเิคราะห์เนื�อหา ถ้าจะ

ให้ดีควรท�าการวเิคราะห์ร่วมกนัหลายๆคนเพื�อเป็นการอภิปรายร่วมกัน ถ้ามคีวามเห็นไม่ตรงกัน
ควรกลบัไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่ แล้วกลบัมาอภิปรายด้วยกนัอีก 

 
1.5 การด�าเนินงานการสนทนากลุ่ม 

         1) แนะน�าตนเองและทีมงาน ประกอบด้วยพธิีกร ผู้จดบนัทึก และผู้บรกิารทั �วไป 

โดยปกติไม่ควรให้มผีู้สงัเกตการณ์ อาจมผีลต่อการแสดงออก 

2) อธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการท�าสนทนากลุ่ม วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

3) เริ�มเกริ�นด้วยค�าถามอุ่นเครื�องสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง 
  4) เมื�อเริ�มคุ้นเคย เริ�มค�าถามในแนวการสนทนาที�จ ัดเตรียมไว้ทิ�งช่วงให้มีการ

ถกประเด็น และโต้แย้งกนัให้พอสมควร 

  5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี�ยนความคดิเห็นต่อกนั ควบคุมเกมไม่ให้
หยุดนิ�ง อย่าซกัคนใดคนหนึ�งมากเกินไป ค�าถามที�ถามไม่ควรถามคนเดียว อย่าซกัรายตวั 

  6) ในการนั �งสนทนา พยายามอย่าให้เกิดการข่มทางความคดิ หรอืชกัน�าผู้อื�นให้
เห็นคล้อยตามผู้ที�พูดเก่ง (Dominate) สร้างบรรยากาศให้คนที�ไม่ค่อยพูดแสดงความคิดเห็น

ออกมาให้ได้ 

    7) พิธีกรควรเป็นคนพูดเก่งซักเก่ง มีพรสวรรค์ในการพูดคุย จังหวะการถามดี 
ถามช้าๆ ละเอียด ควรมกีารพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสมด้วย และในการสนทนากลุ่มยงัมีปัจจัย

ที�จ�าเป็น ดงันี� 
7.1) กระดาษส�าหรบัจดบนัทึกและดินสอ 

7.2) ชาร์ตหรอืกระดานด�า 

7.3) บทสครปิการสนทนากลุ่ม 
     7.4) รายชื�อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

7.5) ผู้จดบนัทึกการสนทนา 
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7.6) เครื�องบนัทึกเสยีง 
     7.7) การสร้างบรรยากาศให้สดชื�น  

 
 2) การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) 

 

   การประชุมถือเป็นสิ�งส�าคัญอย่างหนึ�งในการท�างาน เพื�อให้คนในองค์กรได้มาร่วม

ปรกึษาหารอืกนั เพื�อร่วมกนัคดิอย่างมวีตัถุประสงค์ มรีะเบียบวธิี มกีารก�าหนดเวลา และติดตาม
ผล ซึ�งการประชุมงานก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประชุมวางแผนประจ�าปี ประชุมเพื�อแจ้ง

ข่าวสาร ประชมุเพื�อขอความคดิเห็น ประชุมเพื�อหาทางแก้ไขเมื�อมปัีญหา เป็นต้น ซึ�งการท�างาน

ให้ราบรื�นและประสบความส�าเร็จได้ดีนั�น ย่อมเริ�มมาจากการประชุมที�ดีและมีประสิทธิภาพ  

 สมิต สชัฌุกร (2543 : 119), เกษม วฒันชยั (2543 : 1) วิรชั วงศ์ภินันท์วฒันา (2545 : 

209), ฝ่ายวิชาการเอ็กซเปอร์เน็ท (2548 : 17), อภิญญา หนูมี (2560 : 83) เพิ�มศักดิ � ทับทิม
ทอง (2561 : 1-2) ได้น�าเสนอเกี�ยวกบัแนวคดิต่างๆ เกี�ยวกบัการประชุมไว้หลายประเด็น ดงันี� 

 
 2.1) ความหมายของการประชุม  

 

 ค�าว่า “การประชุม” ในความหมายที�เข้าใจโดยทั �วไป หมายถึง การที�บุคคลพบปะกัน
ตามนัดหมายเพื�อร่วมคิดและแสดงความเห็นอย่างมีวตัถุประสงค์และมีระเบียบวิธี ซึ�งจะเกิดขึ�น

เมื�อมีคณะบุคคล มีการนัดหมายเวลา สถานที�ที�ก�าหนด มีการร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น 
มวีตัถุประสงค์ มรีะเบียบวธิ ีที�เป็นแบบแผนการประชุมนั �นๆ โดยการประชุมส่วนใหญ่มกัเป็นการ

หารือเพื�อหาข้อยุติ หาแนวทาง การด�าเนินงาน (หากเป็นการพบปะพูดคุยทั �วๆ ไป หรือพบปะ

ในงานสงัสรรค์ต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นการประชุม) 

 ความจ�าเป็นที�ต้องมีการประชุม เมื�อกล่าวถึงการประชุม หลายคนมักบ่นหรือแสดง

อาการเบื�อหน่าย เพราะอาจเนื�องจากขาดประสบการณ์ต่อเรื�องราวนั�นๆ เช่น ประธานไม่ช�านาญ
ในการควบคุมการประชุม กรรมการบางท่านผูกขาดค�าพูด เสียเวลา เป็นต้น แต่ส�าหรับการ

ประชุมก็มีความจ�าเป็น กล่าวคือ จ�าเป็นต้องร่วมกันวางแผนการท�างาน การปรึกษาหารือเพื�อ

แก้ปัญหา จ�าเป็นต้องประหยดัเวลา จ�าเป็นต้องพูดคุยความลับ เพราะบางครั �งอาจมีความลับที�

ไม่อาจเปิดเผยภายนอก และจ�าเป็นต้องจดัเวลาให้บุคลากรได้ว่างตรงกนั 

 

 2.2) วตัถุประสงค์ของการประชุมกลุ่ม 
 การประชุมแต่ละครั �งอาจมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง โดย 1) เพื�อชี�แจงข้อมูลข่าวสาร 

โดยในประชุมทั �วไปมักมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวข้องกับองค์กรโดยรวม การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในการประชุม ได้แก่ ประธานและเลขานุการเป็นหลัก แต่ประธานอาจมอบหมายให้
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กรรมการเป็นผู้แจ้งก็ได้ 2) เพื�อติดตามงาน โดยในการประชุมหากมกีารมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
จะต้องมีการรายงานผลงาน หรือ ความก้าวหน้าของแต่ละงานแต่ละช่วง วตัถุประสงค์ของการ

ประชุมเรื�องนี� จะท�าให้ทราบปัญหาอุปสรรคของงานเพื�อแก้ไขปัญหาต่อไป และอาจเพื�อเร่งรดั
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามก�าหนด 3) เพื�อตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ทั �งนี� เนื�องจากการ

ปฏิบัต ิงานบางครั �ง ผู้ปฏิบัติไม่สามารถตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ตามล�าพัง จึงต้องเสนอที�

ประชุมเพื�อตัดสินใจหรือแก้ปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะงานใหญ่ๆ ระดบัองค์กรหรือระดับชาติ ผู้
ปฏิบัติอาจไม่มีอ�านาจเพียงพอในการตัดสินใจ ต้องอาศัยมติที�ประชุม 4) เพื�อก�าหนดนโยบาย 

การก�าหนดนโยบายอาจเป็นการก�าหนดโดยผู้บริหารเอง หรือน�าเข้าที�ประชุมเพื�อร่วมกัน
ก�าหนดนโยบาย ที�ประชุมจะร่วมกันก�าหนดนโยบายหรืออาจวางแผนงานเพื�อสะดวกแก่ฝ่าย

ปฏิบตัิก็ได้ ส่วนใหญ่มกัเป็นการประชุมระดบัผู้บรหิารซึ�งมอี�านาจหน้าที�ก�าหนดนโยบายโดยตรง 

5) เพื�อทบทวนนโยบาย บางครั �งนโยบายอาจมีปัญหาในการน�าไปสู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการ
ประชุมเพื�อทบทวนหรือเปลี�ยนแปลงแก้ไขนโยบายดังกล่าว รวมทั �งแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ 

หลงัจากใช้ไประยะหนึ�ง และ 6) เพื�อปรบัปรุงงาน องค์กรต่างๆ จะต้องมกีารปรบัปรุงพฒันางาน
อยู่เสมอ การประชุมที�มีวัตถุประสงค์เพื�อการปรับปรุงงานอาจเป็นการประชุมระดับปฏิบัติการ

หรือระดับผู้บริหารก็ได้ เช่น บริษัทได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าว่าการบริการไม่เหมาะสม 

ผู้เกี�ยวข้องก็จะประชุมกนัเพื�อร่วมกนัก�าหนดแนวทางในการบรหิารให้เหมาะสมยิ�งขึ�น   

 

 2.3 ประโยชน์ของการประชุม 

 ประโยชน์และความส�าคญัของการประชุม ต้องมอีงค์ประกอบส�าคญั ได้แก่ ประธานองค์
ประชุม เลขานุการ ระเบียบวาระการประชุม ญัตติ มติรายงานการประชุมและหนังสือเชิญ

ประชุม นอกจากการประชุมจะเป็นเครื�องมือ ต่อการปฏิบัติงานเพื�อเกิดผลงานอย่างมี

ประสทิธิภาพแล้ว ยงัมคีวามส�าคญัในมติิต่างๆ ดงันี� 

 2.3.1) เป็นสื�อกลางในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรเดี�ยวกันให้สามารถ

แลกเปลี�ยนความคดิเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกนั 
 2.3.2) เป็นเครื�องมอืที�จะถ่ายทอดความรู้หรอืข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปสู่สาธารณะชน 

 2.3.3) ได้เครื�องมือส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที� เพราะนอกจากจะเป็นที�มาของการ

วนิิจฉัย สั �งการแล้ว ก็เป็นที�มาของการได้มาซึ�งแนวทางปฏิบตัิอีกหลากหลายแนวทาง 

 2.3.4) ได้ข้อมูลในการตดัสินใจที�ดี เพราะผลลัพธ์ของการประชุมคือข้อตกลงในประเด็น

ต่างๆที�เกี�ยวข้อง ท�าให้การด�าเนินงานด้านต่างๆ เกิดเอกภาพ 

 

  2.4 การแบ่งประเภทของการประชุม ประเภทของการประชุมมีนักวชิาการได้แบ่งออก

หลายลกัษณะ ดงันี� 
      2.4.1) การประชุมเพื�อแจ้งให้ทราบ วตัถุประสงค์เพื�อแจ้งค�าสั �ง ชี�แจงนโยบาย 
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วตัถุประสงค์ วธิีปฏิบตัิ แถลงผลงาน หรอืความก้าวหน้าของงาน เช่น การปฐมนิเทศ การ
บรรยายทางวชิาการ ถ้าเข้าใจแล้วถือว่ายุต ิ โดยมลีกัษณะส�าคญั คอื ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

    2.4.2) การประชุมเพื�อขอความคดิเห็น วตัถุประสงค์ เพื�อฟังความคดิเห็นจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม เพื�อประธาน หรอืผู้เกี�ยวข้องจะน�า ไปประกอบการตดัสินใจ เช่น การสมัมนา 

ความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมไม่มผีลผูกพนัต่อการตดัสนิใจของ ประธาน และผู้เข้าร่วมประชุม

มหีน้าที�ให้ความคดิเห็น ความสามารถที�จ�าเป็น คอื การพูด การฟัง และการให้เหตุผล ไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง 

  2.4.3) การประชุมเพื�อหาข้อตกลงร่วมกันวตัถุประสงค์เพื�อหาข้อตกลงร่วมกัน
ซึ�งผูกพันการกระท�าของผู้เข้าร่วมประชุมลักษณะเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้ส่วนเสีย  

บรรยากาศมักเคร่งเครียด ต้องสร้างบรรยากาศเอง ความร่วมมือการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ 

และการใช้เหตุผลอย่างมาก หลักเกณฑ์ เป็นเงื�อนไขส�าคญั เมื�อมีการโต้แย้งจนเหลือคู่แข่ง 2-3 
คน แล้วอาจมีผู้ขอให้ประธานเป็นผู้ตัดสินใจ โดยประธานต้องก�าหนดประเด็นให้ชดัเจน วางตัว

เป็นกลางอย่างเคร่งครดัอาจก�าหนดเกณฑ์การตดัสินใจด้วยว่าควรจะท�าอย่างไรผู้เข้าร่วมประชุม
ถ้าคนมสี่วนได้ส่วนเสยีต้องเตรยีมเหตุผล  

    2.4.4) การประชุมเพื�อหาข้อยุติ หรือเพื�อแก้ปัญหาลักษณะส�าคัญผู้เข้าร่วม

ประชุมมีความทดัเทียมกันในการแสดงข้อคดิเห็น เพื�อหาข้อ ยุต ิหรือหาทางแก้ไขปัญหา ในการ

ประชุมเพื�อหาข้อยุติร่วม ประธานต้องชี�ประเด็นหลักให้ที� ประชุมหาข้อยุติ โดยน�าเสนอข้อมูล

พื�นฐานรวมทั �งประเด็นกฎหมายเพื�อประกอบการ 

 

3.� ภำรกิจกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์

 เป้าหมายของการบริหารทรพัยากรมนุษย์ในทุกองค์กรก็คือ "การบริหารหรือจดัการให้

บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที�สุดแก่องค์กร" และการที�จะสามารถบรรลุถึง

เป้าหมายได้จะต้องม ีภารกิจ (Missions) ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์พอสรุปได้ 4 ด้าน (พชิิต 

เทพวรรณ์ ,2554 : 26.นิสดารก์ เวชยานนท์,2559 : 64. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย ,2554. วันชัย       

สุขตาม,2560. ศกัดิ �พนัธ์ ตนัวมิลรตัน์, 2557. เกื�อจิตร ชีระกาญจน์, 2557)  ดงันี� 

           3.5.1 การดึงดูดหรือจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร (Human Resource 

Attraction) กระบวนการที�ส�าคัญของภารกิจนี�คือ การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน การ

วางแผนทรพัยากรมนุษย์ การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ และการคดัเลือกทรพัยากรมนุษย์ 

     3.5.2 การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ( Human 

Resource Utilization) กระบวนการที�ส�าคัญของภารกิจคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

เปลี�ยนแปลงต�าแหน่งงาน และการบริหารการออกจากงาน ซึ�งกระบวนการเหล่านี�จะท�าให้
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องค์กรทราบถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของ ทรพัยากรบุคคลที�องค์กรมีการมอบหมายหน้าที�

ที�เหมาะสมตามความสามารถและ ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

           3.5.3 การพัฒนาประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ (Developing A High 

Performing Human Resource) เมื�อองค์กรมีบุคลากรที�มีคุณภาพแล้ว ก็จะต้องเสริมสร้างให้

บุคคลเหล่านั �นมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงยิ�งขึ�น กระบวนการที�ส�าคัญในภารกิจนี�คือ การ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ การฝึกอบรม การพฒันาการจดัการ และพฒันาอาชีพ 

           3.5.4 การจูงใ จและการเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Motivation and Retention) เมื�อองค์กรได้ลงทุนจัดหาและพัฒนาเจ้าหน้าที�จนเป็นบุคคลที�มี

คุณภาพแล้ว องค์กรจะต้องจูงใจและเก็บรกัษาเจ้าหน้าที�ที�มีคุณภาพดีไว้กับองค์กรให้นานที�สุด 

กระบวนการที�ส�าคญัคอื การบริหารค่าตอบแทน การจดัการด้านความปลอดภัยและสุขภาพและ

อนามยัของทรพัยากรมนุษย์ และการแรงงานสมัพนัธ์ 

 

3.6 ลกัษณะกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยแ์ละกิจกรรมกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย์ 

 

 กา รบ ริห า รท รัพ ย า ก ร ม นุษ ย์  [ Human resource management (HRM)] มีผู้ ใ ห้

ความหมายไว้ต่างๆ ดังนี� 1) เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจเพื�อให้บรรลุ

ว ัตถุ ประสงค์ขององค์กร 2) เป็นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจ

เพื�อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์กร  3) เป็นกิจกรรมที�ออกแบบเพื�อจัดหาความร่วมมือกับ

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 4)  เป็นหน้าที�หนึ�งขององค์กรซึ�งท�าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจาก

การใช้  เจ้าหน้าที�เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายเฉพาะบุคคล การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในการท�างาน (Human resource management at work) เป็นสิ�งส�าคัญและมี

ความจ�าเป็นที�ต้องกระท�าเพื�อให้ทรัพยากรมนุษย์ที�มีอยู่  ในองค์กรสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื�อความอยู่รอดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร 

ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ควรจะศึกษาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์คือ

อะไร (What is human resource management) ท� าไมการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมี

ความส�าคัญต่อผู้บ ริหารทุกคน ( Why is human resource management important to all 

managers) ลักษณะของสายงานหลักและสายงานที�ปรึกษาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

(Line and staff aspects of human resource management) อ�านาจหน้าที�ของสายงานหลัก
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เทียบกบัสายงานที�ปรกึษา (Line versus staff authority) หน้าที�ความรบัผดิชอบของการบริหาร

ทรัพยาก รม นุ ษย์ขอ ง ผู้บ ริห ารต ามสายงา นหลัก ( Line manager’s human resource 

management responsibilities) ความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของแผนก

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  (Human resource department’s human resource management 

responsibilities) ความร่วมมือของการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ของสายงานหลักและสายงานที�

ปรึกษา (Cooperative line and staff human resource management) ( โชษิตา ประสาทเกษ

การณ์, 2557.ดวงหทัย คชเสนี ,2557. ว ันเพ็ญ อโนมาศ,2557. พายับ ขาวเหลือง, 2555. มา

เรยีม นิลพนัธ์,2555) 

 

3.7 วตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรทรพัยำกรมนุษย ์ 

 

เพื�อจัดหาคนที�มีคุณสมบัติที�เหมาะสมกับงาน  เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดบุคลากรได้พฒันาทกัษะและความสามารถของก�าลังแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื�อรักษาเจ้าหน้าที�ที�มีความสามารถให้คงอยู่ให้นานที�สุด และเพื�อสื�อสารนโยบายการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที�ทุกคนได้ทราบ (พายพั ขาวเหลือง,2555 : 89-90. สมใจ 

ลกัษณะ, 2552 : 52-56) 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์มคีวามส�าคญัต่อผู้บรหิารทุกคน (The important of human 

resource management to all managers) การบริหารมนุษย์มีความส�าคัญต่อผู้บริหาร เพราะ

ผู้บริหารทุกคนไม่ต้องการให้มีความผิดพลาดเกิดขึ�นในการบริหารงาน  ซึ�งความผิดพลาดที�

ผู้บริหารงานไม่ต้องการมี ได้แก่การจ้างคนไม่เหมาะสมกับงาน อัตราการออกจากงานสูง การ

พบว่าเจ้าหน้าที�ไม่ตั �งใจที�จะท�างานให้ดีที�สุด  การเสียเวลากับสมัภาษณ์ที�ไม่ได้ประโยชน์ ท�าให้

หน่วยงานต้องขึ�นศาลเนื�องจากความไม่เป็นธรรมของผู้บริหาร ท�าให้หน่วยงานถูกฟ้องจากการ

จัดสภาวะแวดล้อมการท�างานที�ไม่ปลอดภัย การท�าให้เจ้าหน้าที�คิดว่าเงินเดือนที�เขาได้รับไม่

ยุติธรรม ไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ�ง เป็นการท�าลายประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหน่วยงาน การกระท�าที�ไม่ยุติธรรมและความสัมพันธ์ที�ตึงเครียดกับเจ้าหน้าที�

ความรู้ที�ศึกษาจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะช่วยให้สามารถหลีกเลี�ยงข้อผดิพลาด ดงักล่าว

ได้ สิ�งที�ส�าค ัญยิ�งไปกว่านั�น คือ  ผู้บริหารควรมีเหตุผลและกระท�าในสิ�งที�ถูกต้อง ได้แก่ การ

วางแผนที�เหมาะสม การจดัแผนภูมิองค์กรและก�าหนดสายการท�างานให้ชดัเจน รวมถึงการใช้
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การควบคุมด้วยความช�านาญ  แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็อาจล้มเหลว ในทางกล ับกันก็มี

ผู้บริหารบางคนที�ประสบความส�าเร็จถึงแม้จะไม่ได้มีการวางแผนที�เหมาะสมเพราะพวกเขามี

ความช�านาญในการจ้างคนได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน มีการจูงใจ การประเมิน การฝึกอบรม 

และเหมาะสม (ดิลก ถือกล้า, 2554 : 32-37. โกวทิย์ กงัสนันท์, 2557 : 1-25. อนิวชั แก้วจ�านงค์, 

2556.จารุณี ศรบีาลแจ่ม,2557. จนัทราภา พมิพ์ชยักุล,2557.ชยักร หงสประภาส,2557) 

3.8 ขอบเขตงำนกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ในองค์กร   

     จากการศึกษาพบว่าโดยปกติทุกองค์กรจะต้องมีทรัพยากร  3  ประเภท ได้แก่ �) 

Financial  Resource ได้แก่ เงินสด  สินค้าคงเหลือ   การลงทุน  เป็นสินทรพัย์หมุนเวียน ของ

องค์กรมีความส�าคัญต่อองค์กรเพราะเป็นปัจจัยท�าให้องค์กรตอบสนองโอกาสที�จะเติบโต

ขยายตัวได้ สามารถค�านวณได้จาก ทรัพย์สินลบด้วยหนี�สินขององค์กร  เป็นปัจจัยที�นักลงทุน

ประเมินสภาพการเงินขององค์กร  2) Human  Resource  คนที�องค์กรจ้าง   การวดัมูลค่าท�าได้

ยาก  ผู้บริหารมกัมองข้ามความส�าคญัเพราะสะท้อนความมั �งคั �งขององค์กรได้ยาก  เป็นสิ�งที�ไม่

เสื�อมค่าเหมือนทรพัยากรกายภาพ  ทรพัยากรมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิองค์กรเหมอืน

ทรัพยากรทางการเงิน  ส�าคัญเท่าการเงินฝ่ายบริหารวัดค่าของทรัพยากรมนุษย์ได้ การหา

ต้นทุนในการหาคนแทน เช่น  ต้นทุนคดัเลือก  จ้าง วางต�าแหน่ง  การฝึกหดั  อบรม ฝ่ายบรหิาร

ประเมินมูลค่าจาก  การวัดความรู้ ความสามารถ  ความช�านาญ  ทัศนคติของสมาชิกองค์กร  

เจ้าหน้าที�ที�ฝึกฝนช�านาญจะสะท้อนผลิตผล  ประสิทธิภาพการท�างาน  ทัศนคติต่องานและ

องค์กร (นิสดารก์ เวชยานนท์,2559.พิชิต เทพวรรณ์,2554.วนิดา วาดีเจรญิ,2556.สุนันทา เลาห

นันทน์,2556.โสภณ ภูเก้าล้วน และ ฐิติวรรณ สินธ์ุนอก,2557.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองด,ี2559.สุภา

วดี ขุนทองจนัทร์,2559.สกล บุญสนิ,2560) 

4. แนวคิดเกี�ยวกบักำรตรฺับียะฮ์ 

4.1 ควำมหมำยของกำรตรัฺบียะฮ ์

 จากการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวข้อง เกี�ยวกับความหมายของการตรฺับียะฮ์ได้มีนักวิชาการ 

ได้กล่าวไว้ ดงันี� 

 มนัศูร อบัดุลลอฮ์ (2557 : 2 )  ได้กล่าวถึงการตัรฺบียะฮ์ หมายถึง การฝึกฝน อบรม เชิง

ปฏิบัติจริง เป็นการเรียนการสอนที�ใช้สื�อและกระบวนการอย่างหลากหลาย ให้ผู้เร ียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนฝึกคดิ ฝึกท�า ฝึกแก้ปัญหา ฝึกวเิคราะห์ด้วยตนเองภายใต้
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การก�ากบัดูแลของครูหรอืมูร็อบบีย์ การตรฺับียะฮ์นี�เองที�น่าจะเป็นที�มาของการเรยีนการสอนโดย

เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั (Child Center) ดงัที�นักการศึกษาในปัจจุบนัก�าลงัรณรงค์กนั 

 มสัลัน มาหะมะ (2551:109) ได้กล่าวถึงการตัรฺบียะฮ์ หมายถึง การอบรม การขดัเกลา

จิตใจ 

 อัลมุสลีมาต (2553 : ค�าน�า) ได้ให้ความหมายของ “อ ัตตัรฺบียะฮ์” หมายถึง การเพิ�มพูน

ขึ�น การเจริญงอกงาม การอบรมเลี�ยงดู การแก้ไขให้ดีขึ�น การสั �งสอน การปกครองดูแล การน�า

สิ�งหนึ�งสิ�งใดสู่ความสมบูรณ์ของมนั จากล ักษณะหนึ�งสู่อีกลักษณะหนึ�ง การสร้างสิ�งหนึ�งจากขั �น

หนึ�งจนถึงขดีความสมบูรณ์ และ “การตรฺับียะฮ์” โดยทั �วไป หมายถึง การฝึกอบรมอย่างต่อเนื�อง

และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มีระเบียบวินัย มีแผนงาน มีหลักสูตร มีการติดตามผล ตลอดจนแบบ

แผนหรือวิธีการอื�นๆ ที�จ�าเป็น โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดทักษะอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายๆ

อย่าง จนมคีวามช�านาญหรอืกลายเป็นนิสยัประจ�าตวั 

 Kholid Hamid Al Hashimy (1982:17-18 อ้างถึงใน ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:5-6)    

ได้ให้ความหมายจากบางส่วนของการตรัฺบียะฮ์ในอลักุร่อาน ดงันี� 

 1) อลัฮิกมะฮ์ (วทิยปัญญา) อิลมุ (ความรู้) และตะอฺลีม (การสอน) ดงัที�พระองค์ทรงตรสั

ไว้ในอลักุรอ่านว่า 

� �نَ� �� ��ش�رَ� �� ���َُ أ�َن ِ� ْؤ�ِ ِ����بَ� ��َُ �ُ ُ�ْ�مَ� اْ� اْ� ةَ� و� ا����ُو� �ُولَ� ثُمَ� و� �� 

ِ�ن ��َِ ُدونَِ ِ�ن ��ِ� ِ����ًدَا ُ�و�ُوَا ِ�����ِسَ ��� ��ِ�نَ� ُ�و�ُوَا و� ِ���� � ر� ��ِ� 

� اْ�ِ����بَ� �ُ����ُِ�ونَ� ُ���ُمَْ ��ِ�                                      ��ْدُرُ�ونَ� ُ���ُمَْ و�
 

ความว่า “ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดที�อัลลอฮ์ทรงประทาน

คมัภีร์และข้อตัดสิน และการเป็นนะบีแก่เขา แล้วเขากล่าว

แก่ผู้คนว่า ท่านทั�งหลายจงเป็นบ่าวของฉัน อื�นจากอัลลอฮ์ 

หากแต่(ขาจะกล่าวว่า) ท่านทั �งหลายจงเป็นผู้ที�ผูกพนัธ์กับ

พระเจ้าเถิด เนื�องจากการที�พวกท่านเคยสอนคัมภีร์ และ

เคยศึกษาคมัภีร์มา” 

                                                              (อาละอิมรอน : 79) 
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 2) การคุ้มครองดูแล (เลี�ยงดู) ดงัที�พระองค์ทรงตรสัไว้ในอลักุรอ่านว่า 

 

 � ���� � ���ُ�ْ ب�َِ اْر�� �ُل ر� �َِ و� ���ْ ���حَ� ا�ذ�ل�َِ ِ�نَ� ا�ر� � ج� اْخِ�ضَْ ��ُ���   و�

ِ��ًرا                                                              ������ِ� ص�  ر�
 

ความว่า “และจงนอบน้อมแก่ท่านทั �งสอง ซึ�งการถ่อมตน

เนื�องจากความเมตตา และจงกล่าวว่า “ข่าแต่พระเจ้าของ

ฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั�งสองเช่นที�ทั �งสองได้เลี�ยงดู

ฉันเมื�อเยาว์วยั” 

                                                    (อลัอิสรออฺ : 17) 

  

จากนิยามศัพท์ทางภาษาดังกล่าวข้างต้น อับดุรฺเราะหฺมาน อัลบานี (Abdul-Rahman 

Al-bani) ได้กล่าวว่าการตรัฺบียะฮ์ต้องประกอบด้วยหลกัการ ดงันี� 

1)  จะต้องยดึมั �นบนธรรมชาติของการเจรญิเติบโตหรอืพฒันาการของมนุษย์ 

2) มกีารพฒันาความพร้อม ความสามารถของผู้ที�ถูกตรัฺบียะฮ์ 

3) มกีารชี�น�า ส่งเสรมิความพร้อมให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสม 

4) ต้องกระท�าในลกัษณะที�เป็นขั�นเป็นตอน 

และหลกัการศึกษาที�ได้จากความหมายของค�าว่า “ตรฺับียะฮ์” สามารถสรุปได้ ดงันี� 

1) การศึกษาเป็นงานที�มเีป้าหมาย 

2) มูร็อบบีย์ (ผู้ที�ให้การตัรฺบียะฮ์) ที�แท้จริง ค ือ พรองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฟิตเราะห์หรอื

ธรรมชาติของมนุษย ์

3) การตรฺับียะฮ์จะต้องท�าการปฏิบตัิหรอืกระท�าให้เป็นไปอย่างมขีั �นตอน 

4) แท้จริงการงานของมูร็อบบีย์ (ผู้ที�ให้การตัรฺบียะฮ์) เป็นการท�าตามและส่งเสริมการ

สร้างของอลัลอฮ์  

ความหมายของ “การศึกษา” หรือ “การตัรบียะฮ์” จากแนวคิดดงักล่าวจึงหมายถึง การ

พัฒนาส่งเสริมมนุษย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื�อให้มีความสมบูรณ์ในทุกๆด้าน โดยวางอยู่บน

พื�นฐานค�าสอนอิสลาม มเีป้าหมาย โดยพฒันาส่งเสรมิในทุกๆด้าน เพื�อความสงบสุขทั �งบนโลกนี� 

(ดุนยา) และโลกหน้า (อาคเีราะห์) และได้สรุปความหมายของการตัรฺบียะฮ์ คอื การเตรยีมความ
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พร้อมหรือพฒันามนุษย์ให้อยู่ในแนวทางที�ดี ถูกต้อง โดยผู้ให้การตัรฺบียะฮ์ที�แท้จริงคือ พระองค์

อลัลอฮ์ การตรฺับียะฮ์ของพระองค์แบ่งเป็น 2  ลกัษณะ คอื 

1) การตัรฺบียะฮ์ทั �วไป คือ การสร้างมัคลูก (สิ�งถูกสร้าง) ทั �งหลายและทรงให้มีปัจจัยยัง

ชีพ ให้ทางน�า เพื�ออ�านวยประโยชน์แก่มนุษย์ให้สามารถด�ารงตนอยู่บนโลกนี�ได้ 

2) การตัรฺบียะฮ์เป็นการเฉพาะ คือ การตัรฺบียะฮ์ผู้ที�พระองค์ทรงรักและเมตตาโดยการ

ให้อีหม่านหรอืหลกัศรทัธาและทางน�า ทรงให้พวกเขาห่างไกลจากสิ�งไม่พึงประสงค์ทั �งหลาย นั �น

คอื การตรฺับียะฮ์ส�าหรบับรรดานบีหรอืวาลี (ผู้ได้รบัทางน�า) 

Saaid Ismail Ali (1987:36) ได้กล่าวไว้ว่า การตัรฺบียะฮ์ หมายถึง ความเข้าใจ มารยาท 

วิธีการและทิศทาง ซึ�งถูกรวบรวมไว้ในเหล่าบรรดาโองการต่างๆ ในอัลกุรอ่านและแนวทางของ

ท่านนบี เพื�อใช้เป็นสื�อในการขดัเกลาบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของมนุษย์ที�หลายหลาย 

Langgulung Hasan (1987:4) นักวชิาการศึกษาอิสลามชาวอินโดนีเซีย ได้กล่าวว่า 

การตัรฺบียะฮ์หรือการศึกษา ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “education” มาจากรากศัพท์ภาษาละติน 

คือ “educare” หมายถึง การน�าสิ�งหนึ�งสิ�งใดในที�นี�หมายถึง ความรู้ ที�เข้าไปในหัวสมองของ

บุคคลใดบุคคลหนึ�ง ซึ�งในความหมายดังกล่าว นี� จะมี 3 ประการที� เกี�ยวข้อง คือ ความรู้ 

กระบวนการน�าเข้าและหวัสมองของมนุษย์ และท่านได้กล่าวอีกว่าภาษาอาหรบัมีค�าศัพท์หลาย

ค�าที�ใช้ในความหมายของ “การศึกษา” โดยปกติค�าศพัท์ที�ใช้กนัมดีงันี�  

1) ตะอฺลีม หมายถึง การสอน ซึ�งค�าๆนี�มใีช้ในอลักุรอ่าน เช่น  
 

ئِ��ِ�َ �����لَ�            �� ُ�ْمَ ����� اْ��� �� � ثُم�َ ��ر� ����ُ� َ �ء� مَ� اْ��ْ��� ����م�َ آد�    و�

�ِد�ِ�نَ�                               ءَِ إِن ُ���ُمَْ ص� ُؤ�� �ءَِ ��� ���ْ�   أ���ِئُو�ِ� �ِ�

 

ความว่า “และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั�ง

ปวงให้แก่อาดมั ภายหลังได้ทรงแสดงสิ�งเหล่านั�นแก่มะ

ลาอิกะฮฺ แล้วตรัสว่า จงบอกบรรดาชื�อของสิ�งเหล่านั�น
แก่ข้า หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจรงิ” 

               (บากอเราะห์ : 31) 
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 2) ตัรฺบียะฮ์ หมายถึง การดูแลหรือเลี�ยงดูถนุถนอม การอบรมขดัเกลา ปลูกฝัง บ่มนิสยั 

เป็นต้น ดงัตวัอย่างในอลักุร่อาน 
 

�ُل                  �َِ و� ���ْ ���حَ� ا�ذ�ل�َِ ِ�نَ� ا�ر� � ج� اْخِ�ضَْ ��ُ���  و�

ِ��ًرا                                          ������ِ� ص� � ر� ���� � ���ُ�ْ ب�َِ اْر��  ر�

ความว่า “และจงนอบน้อมแก่ท่านทั �งสอง ซึ�งการถ่อมตน

เนื�องจากความเมตตา และจงกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของ

ฉัน ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั�งสองเช่นที�ทั �งสองได้เลี�ยงดู

ฉันเมื�อเยาว์วยั” 

                                                                            (อลัอิสรออฺ : 24) 

 

3) ตะดีบ หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ดัง

ความหมายที�ปรากฎจากวจนะของท่านบี 

 

ความว่า “พระเจ้าของฉันให้การศึกษาอบรมฉัน และ 

พระองค์ท�าให้การศึกษาของฉันดีที�สุด” 

                         (หะดิษรายงานโดยบุคอรแีละมุสลิม) 

 

 Arjuna@Mahd Noor Yunus (2003:287) ในหนังสือประวตัิศาสตร์อารยธรรมอิสลามได้

สรุปความหมายของการ “ตัรฺบียะฮ์” ไว้ค ือ กระบวนการหนึ�งที�สร้างบุคลิกภาพของมนุษย์จาก

ระดบัหนึ�งไปสู่อีกระดบัที�บรรลุถึงจุดมุ่งหมายสุดท้าย คือ มนุษย์ที�สมบูรณ์ที�ภักดีต่ออัลลอฮ์ด้วย

ความบริสุทธิ �ใจ (อิคลาส) โดยการตัรฺบียะฮ์ที�สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยการบูรณาการระหว่าง 3 

ประการ ดงัรูปที�... 

 

4.2 ควำมส�ำคญัของกำรตรฺับียะฮ ์

 อลัอิกเราะ (2559 : 212) ได้กล่าวถึงความส�าคญัของการตัรฺบียะฮ์ไว้ว่า ในยุคปัจจุบันผู้รู ้

มมีากแต่ผู้ปฏิบตัิมีน้อย จึงมคีวามจ�าเป็นต้องฝึกฝนเด็กๆตั�งแต่เยาว์วยัให้รกัต่อการปฏิบตัิอามลั 

(ความดีตามหลักการอิสลามสอน) ความรู้ที�มีอยู่มากมาย แต่กลับไม่สามารถยงัประโยชน์ให้กับ
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ผู้เรยีนและผู้สอนได้เพราะขาดการตรฺับียะฮ์ อามลัตรฺับียะฮ์จึงต้องค�านึงในทุกด้านของการด�าเนิน

ชีวติของเด็กนักเรยีนจนส่งผลต่อจิตใจของนักเรยีนเกิดการเปลี�ยนแปลงต่อการด�าเนินชีวติ 

 ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ (2548 : 18-21) ได้กล่าวถึงความส�าค ัญของการตัรฺบียะฮ์ไว้ว่า 

อิสลามเป็นศาสนาแห่งระบอบการด�าเนินชีวิตที�สมบูรณ์แบบและครอบคลุมในทุกด้านที�พระผู้

เป็นเจ้าทรงประทานมาเพื�อเป็นทางน�าแก่มวลมนุษยชาติ โดยผ่านบรรดาศาสนทูตท่านต่างๆ ใน

การท�าหน้าที�น�าสาส์นหรือหลักค�าสอนมาเผยแผ่ในแต่ละยุคสมัยได้ถือปฏิบัติ การตัรฺบียะฮ์หรือ

การศึกษา 

 มูฮมัหมดั เหมอนุกูล (มปป:32) ได้กล่าวถึงความส�าคญัของการตัรฺบียะฮ์ไว้ว่า การตัรฺบี

ยะฮ์หรือการเลี�ยงดูบุตรหลาน ลูกศิษย์ลูกหามาก่อนการแก้ไขปัญหาอย่างอื�น เพราะพวกเด็กๆ 

จะดีได้หรอืไม่ขึ�นอยู่กบัการเอาใจใส่ในการอบรมเลี�ยงดูของพวกท่าน  

 จากนิยามดังกล่าว การตัรฺบียะฮ์จึงหมายถึง การฝึกอบรมอย่างต่อเนื�องและเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด มีระเบียบวินัย มีแผนงาน มีหลักสูตร มีการติดตามผล ตลอดจนแบบแผนหรือ

วธิีการอื�นๆ ที�จ�าเป็น โดยมคีวามมุ่งหมายให้เกิดทกัษะอย่างใดอย่างหนึ�งหรอืหลายๆอย่าง จนมี

ความช�านาญหรอืกลายเป็นนิสยัประจ�าตวั 

 

   4.3 เป้ำหมำยของกำรตรฺับียะฮ์ตำมแนวทำงอลักุรอ่ำน 

  4.3.1 เพื�อพฒันามนุษย์สู่การเป็นผู้มคีุณธรรม ดงัที�อลัลอฮ์ได้กล่าวว่า 

 

� �� ��ْ�تَُ و� �سَ� اْ�ِجنَ� خ� اْ�ِ ِ���ْ��ُُدونَِ إِ�َ� و�  

 

ความว่า “และข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื�ออื�นใด เว้น

แต่เพื�อเคารพภกัดีต่อข้า” 

                                          (อซัซารยีาต : 56)  

 

� �ُوا ا��ِذ�نَ� اْ�ُ�ْؤِ��ُونَ� إِ���� َِ آ�� ُ�وِ��َِ �ِ��� ر� ���ُدوا ��ْر����ُوا ��مَْ ثُمَ� و� ج�  و�

اِ�ِ�مَْ �ْ�و� أ���ُِ�ِ�مَْ �ِ� َِ ���ِ�لَِ �ِ� و� ئِكَ� �� �ِد�ُونَ� ُ�مَُ أُو���  ا�ص�

 

ความว่า “แท้จรงิศรทัธาชนที�แท้จรงินั �น คอื บรรดาผู้ศรทัธา

ต่ออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ แล้วพวกเขาไม่สงสัย
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เคลือบแคลงใจ แต่พวกเขาได้เสยีสละต่อสู ้ดิ�นรนด้วยทรพัย์
สมบัต ิของพวกเขา และชีว ิตของพวกเขาไปในหนทาง

ของอลัลอฮฺ ชนเหล่านั �นแหละคอืบรรดาผู้สตัย์จรงิ” 
                                           (อลัหุ�ูรอต : 15)  

 

   4.3.2 เพื�อขดัเกลาจิตใจของมนุษย์มใิห้ตกเป็นทาสของสิ�งอื�นใดนอกจากอลัลอฮ์ 

  4.3.3 ให้พ้นจากการเป็นทาสของมนุษย์ด้วยกนั 

 

ِ�بَ� ِذ�نَ� أ����� ��ُروَا ا�� ��ِخُذوَا أ�َن �� ��� أ�ْوِ����ءَ� ُدو�ِ� ِ�ن ِ����ِدَي ��  إِ

��مَ� أ�ْ���ْد��� ��                                                        �ُُز�ًَ ِ�ْ�����ِِر�نَ� ج�

 

ความว่า “บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคิดหรือว่าพวกเขาจะยึด

เอาปวงบ่าวของข้า อื�นจากข้าเป็นผู้คุ้มครองได้ แท้จริงเรา

ได้เตรียมนรกญะฮันนัมไว้เป็นที�พ�านัก ส�าหรับบรรดาผู้

ปฏิเสธศรทัธาแล้ว” 

(อลักะฟี : 102) 

 

  4.3.4 ให้พ้นจากการเป็นทาสของฮาวานัฟซู (อารมณ์ใฝ่ต��า) 
 

أ�ْ�تَ� نَِ أ���ر� ذ�َ �� ���َُ ا��خ�
��� اهَُ إِ و� �� َُ��� أ��� ���َ� ��َُ و� ��مَ� ِ�ْ�مَ� �� خ� ���َ� و� �� 

َِ��ِ�ْ�� َِ�ِ��ْ�� ��لَ� و� ج� ِرهَِ �����َ� و� ةًَ ��ص� ن ِغش��و�  ��َِ ��ْ�دَِ ِ�ن ��ْ�ِد��َِ ����

                                                                     ��ذ���ُرونَ� أ�����َ

 

ความว่า “เจ้าเคยเห็นผู้ที�ยึดเอาอารมณ์ใฝ่ต��าของเขาเป็น

พระเจ้าของเขาบ้างไหม และอัลลอฮ์จะทรงให้เขาหลงทาง

ด้วยการรอบรู้ (ของพระองค์) และทรงผนึกการฟังของเขา

และหัวใจของเขา และทรงท�าให้มีสิ�งบดบังดวงตาของเรา 

ดงันั �น ผู้ใดเล่าจะชี�แนะแก่เขาหลงัจากอลัลอฮ์ พวกเจ้ามิได้

ใคร่ครวญกนัดอกหรอื” 

(อลัญาษิยะฮ์ : 23) 
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   4.3.5 ให้พ้นจากการเป็นทาสของวถิีชีวติแบบญาฮีลียะฮ์ 

 

َِ أ�����ْ�رَ� �ُلَْ � أ�ْ��ُدَُ ���ُْ�ُرو��ِ� �� �ِ��ُونَ� أ�����                      اْ�ج�

 

ความว่า “จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด พวกท่านใช้ให้ฉันเคารพ

สักกะระสิ�งอื�นจากอัลลอฮ์กระนั�นหรือ โอ้ปวงชนผู้โง่เขลา

เอ๋ย” 

(อซัซุมรัฺ : 64) 

 

  4.3.6 เพื�อขดัเกลาสติปัญญาของมวลมนุษย์ให้ใช้ไปในหนทางที�ถูกต้อง 

    1) ให้รู้จกัคุณค่าของสติปัญญา 

  

َ�� � ��ْ�فَُ و� ْ�سَ� �� �َِ ��كَ� �� نَ� ِ�ْ�مَ  �ِ رَ� ا���ْ�عَ� إِ اْ���ص� ادَ� و� اْ��ُؤ�  ُ�لَ� و�

ئِكَ� ْ�ئُو�ًَ ��ْ��َُ ���نَ� أُو��� ��                                                           

 

ความว่า “และอย่าติดตามสิ�งที�เจ้าไม่รู้ในเรื�องนั�น แท้จรงิ หู 

ตา และหวัใจ ทุกสิ�งเหล่านั �นจะถูกสอบสวน”             

                        (อลัอ ิสรออ์ : 36) 

 

    2) ให้ใช้เพื�อใคร่ครวญอ�านาจอนัยิ�งใหญ่เกรยีงไกรของอลัลอฮ์ 
 

نَْ �ِ �َِ و� ِ�� �� ْنَ آ ����ُ�م أ� ن خ� بَ� ��ِ ا ر� مَ� �ُ َا ثُ ذ� �ُم إِ � ش�رَ  أ� �� 

                                                          �����ِشُرونَ�

ความว่า “และหนึ�งจากสัญญาณทั �งหลายของพระองค์ ค ือ 

พระองค์ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดิน แล้วพวกเจ้าก็เป็น

มนุษย์แพร่กระจายออกไป” 

 (อรฺัรูม : 20) 
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    4.3.7 เพื�อหล่อหลอมและขัดเกลาวิถีชีวิตให้มนุษย์ปฏิบัติอามัลอิบาดะฮ์ ตาม

แนวทางที�ถูก�าหนดโดยพระผู้เป็นเจ้า 

 

�ُِ��ُ�وا  �نَ� ُ������ءَ� و� َ� ُ�ْخِ�ِص�نَ� ���َُ ا�د�ِ � أُِ�ُروَا إَِ��َ ِ���ْ��ُُدوَا �� �� و�

                              َِ� ِ�كَ� ِد�نَُ اْ�����ِ�� ذ�� ���ة�َ و� �ُْؤ�ُوا ا�ز� ة�َ و�   ا�ص���

 

ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท�าอื�นใด

นอกจากเพื�อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้ม ีเจตนาบริสุทธิ �

ในการภกัดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที�เที�ยงตรงและ

ด�ารงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนั �นแหละคือศาสนา

อนัเที�ยงธรรม” 

                                                  (อลับยัยนิะฮ์ : 5) 

 

4.4 บทบำทและแนวคิดเกี�ยวกบัครมููรอ็บบีย ์ 

 

 มูร็อบบีย์ถือเป็นองค์ประกอบที�ส�าคญัที�สุดในการตัรฺบียะฮ์หรอืขดัเกลาพฒันานักเรียนให้

เป็นมนุษย์ที�สมบูรณ์ทั �งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และความรู้ที�รอบด้าน ซึ�งมนีักวชิาการได้ให้

นิยามของค�าว่า “มูร็อบบีย์” ดงันี� 

 Abdul Aziz AbdulRauf (2003 : 20) ได้กล่าวว่า ครูมูร ็อบบีย์ หมายถึง บุคคลที�ด�าเนิน

กระบวนการตัรฺบียะฮ์ ที�มุ่งเน้นในการสร้างมุสลิมเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการดูแล 

การพฒันาชี�แนะแนวทางและเสรมิสร้างศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มศึกษา  

Satria Hadi Lubis (2013 : 2-3) ได้กล่าวถึง มูร็อบบีย์ หมายถึง นักเผยแผ่อิสลามสู่

สมาชิกกลุ่มศึกษาอิสลาม ซึ�งมูร็อบบีย์เปรียบเสมือนผู้น�าที�ให้ค�าแนะน�า เสมือนครูที�คอยให้

ความรู้ เสมือนพ่อที�คอยดูแลและเสมือนเพื�อนที�สามารถพูดคุยและให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

ในกลุ่ม ด้วยบทบาทดังกล่าวท�าให้มูร็อบจ�าเป็นต้องมีทักษะที�นอกเหนือจากการเป็นผู้น�า เป็น

ผู้สอนให้ความรู้ มคีวามสมัพนัธ์ที�ดีกันกบัสมาชิกอีกด้วย เพราะว่าโดยปกติทกัษะดงักล่าวนั �นจะ

ท�าให้การแผ่ขยายในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที�มคีวามเหมาะสมส�าหรบัมูร็อบบีย ์
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จากนิยามดงักล่าวครูมูร็อบบีย์ จึงหมายถึง ผู้ที�ท�าหน้าที�ฝึกอบรมที�ได้รบัการแต่งตั �งให้

เป็นผู้รบัผดิชอบในการตรฺับียะฮ์นักเรียนโดยอาจจะมาจากบุคลากรภายในหรอืภายนอกโรงเรียน

ก็ได ้

 บทบาทของมูร็อบบีย์จะมีความแตกต่างกับบทบาทของครูที�เผยแผ่ศาสนา หรือนัก

บรรยาย ในลักษณะการเผยแผ่รูปแบบทั �วไป เพราะบทบาทของนักเผยแผ่ทั �วไปจะเน้นการให้

ความรู้ตามหลักสูตรอิสลาม ด้วยวิธีการให้ผู้ฟังนั �นมีความสนใจและถูกใจ แต่มูร็อบบีย์จะต้องมี

บทบาทที�เหนือกว่านักเผยแผ่ดงักล่าว มูร็อบบีย์จ�าเป็นต้องแสดงถึงความสมัพนัธ์อย่างแน่นแฟ้น

กบัสมาชิกในกลุ่ม จะต้องรู้จกัถึงพฤติกรรมทั�งที�แสดงภายนอกและภายในของสมาชิก  

 Muhammad Sajirun (2011 : 111-115) ได้กล่าวว่ามูร็อบบีย์จะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ

มากในการพฒันาที�ยั �งยืนและการด�ารงอยู่ของประชาชาติและการเผยแผ่อิสลาม เป็นสิ�งที�ชดัเจน

ว่าเราจ�าเป็นจะต้องสร้างมูร็อบบีย์ที�ประสบผลส�าเร็จอย่างจริงจัง ถึงแม้การสร้างมูร็อบบีย์นั �น

ไม่ใช่ส ิ�งที�ง่ายก็ตาม ขอ้จ�ากดัที�พบเกี�ยวกบัมูร็อบบีย์ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงันี� 

 1) ข้อจ�ากัดด้านความต้องการและความตั�งใจ หมายถึง ข้อจ�ากัดที�ยงัไม่มีจิตส�านึกและ

การแนะแนวในระดับที�สูงกว่าเพื�อให้เป็นมูร็อบบีย์ อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจยังไม่ รู้ถึง

ความส�าค ัญของมูร็อบบีย์ ไม่มีความเชื�อมั �นในตนเองว่าสามารถเป็นมูร็อบบีย์ได้ อาจจะเป็น

เพราะเขาไม่มชีื�อเสยีงในบทบาทมูร็อบบีย์ในสงัคมได้ 

 2) ข้อจ�ากัดด้านความสามารถ หมายถึง เป็นข้อจ�ากัดที�บอกว่าเขา ว่าเขายงัไม่มีความรู้

และประสบการณ์ในการเป็นมูร็อบบีย์ แน่นอนการเป็นมูร็อบบีย์นั �นจ�าเป็นต้องมีความสามารถ

หลายอย่างที�จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาที�ตีขึ�นความสามารถที�มุรีอบบีย์จะต้องมี อาทิ มี

ความรู้ในหลกัการศาสนาอิสลามการเผยแผ่อิสลามการตัรฺบียะฮ์ การท�างานองค์กร การจดัการก

ลุมหะละเกาะฮ์ มีความรู้ทางด้านจิตว ิทยา และความสามารถอื�นๆ เป็นตัน สิ�งเหล่นี�ย ังเป็น

อุปสรรคอยู่ส�าหรบัสงัคมและประชาชาติมุสลิม 

  �) ข้อจ�ากดัในโอกาส หมายถึง เป็นข้อจ�ากดัที�เกี�ยวกบัการไม่มเีวลาและไม่มโีอกาสที�จะ

เป็นจะเป็นมูร็อบบียีได้ กลุ่มนี�เป็นกลุ่มที�หมกมุ่นการใช้ชีวิตในโลกดุนยา ที�เต็มไปด้วยกับสิ�งล่อ

ใจหรือวตัถุนิยม สิ�งเหล่านี� ท�าให้คนเปรมปรีกับการแสวงหาวตัถุ จนกระทั �งไม่มีเวลาที�จะคิดใน

เรื�องของยุทธศาสตร์การท�างาน พร้อมทั �งไม่มีเวลาเลยที�จะเป็นมูร็อบบีย์ได้ แต่ทว่าการพัฒนา

สมาชิกหะละเกาะฮ์กี�ย ั �งยืน ในการใช้ชีวิตของประชาชาตินั �นยงัขาดแคลนมุร็อบบีย์ที�น่าเชื�อถือ

อีกมาก 
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Muhammad Rosyidi (2002 : 51-52) ได้กล่าวคุณลักษณะที�ส�าคัญต่อการเป็นพี�เลี�ยง 

(มุรอีบบี)ที�ประสบผลส�าเร็จในสภาพสงัคมปัจจุบ ันม ีดงันี� 

�) ความรู้ที�มคีวามส�าคญัต่อการเป็นมูร็อบบีย์ จะต้องครอบคลุมความรู้ดงัต่อไปนี� 

    �.� มคีวามรู้ทางด้านหลกัการ คอื เป็นเป้าหมายหลกัของการขดัเกลา บ่มเพาะ

และอบรมตามหลักการอิสลาม (ต้รบียะฮอิสลา-มิยะอ) ที�จะท�าให้มนุษยชาตินั �นเกิดการจงรกักกั

ดีต่ออัลลอฮ์ อย่างแท้จริงความรู้ทางค้นหลักการในที�นี�ไม่ใช่ม ีความหมายถึงผู้ที�จะมาเป็นมูร็อบ

บีย์ นั�นจะต้องมีความรู้ความเชี�ยวชาญเป็นการเฉพาะ แต่ส�าหรบัมูร็อบบีย์แล้วเป็นการเข้าใจที�

สามารถหารือ และถกเถียงประเด็นได้และสามารถอธิบายทางด้านหลักการให้คนอื�นเข้าใจได้ 

และสามารถปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ความรู ้เกี�ยวกับการละหมาดถือศีลอดเรื�องซากาตและ

อื�น ๆที�เกี�ยวกบัศาสนา เป็นต้น 

   1.2 มีความรู้และเข้าใจบริบทปัจจุบัน คือ เป็นความรู้ปัจจุบ ันหรือศาสตร์ร่วม

สมยัที�มีความส�าคญัเป็นอย่างมากส�าหรบัพี�เลี�ยง (มูร็อบบีย์) ที�จะจดักรกับสถานการณ์ที�เกิดขึ�น

และสามารถวเิคราะห์ถึงสถานการณ์นั �นได้ 

       1.3 มีความรู้ทางด้านจิตว ิทยาคอืเป็นความรู้เกี�ยวกับคุณลกัษณะความสามารถ

และศักยภาพของตัวบุคคล ซึ�งมูร็อบบีย์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัพื�นฐานเกี�ยวกับ

จิตวทิยา 

   1.4 มูรอ็บบีย์จะต้องเข้าใจถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพของสมาชิก

กลุ่ม 

   1.5 มูร็อบบีย์จะต้องเข้าใจถึง สภาพแวดล้อมของมูต ะร็อบบีย์ เพราะ

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจยัส�าคญัที�มอีิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมูตะร็อบบีย์ 

2) มูร็อบบีย์จะต้องมีคุณภาพมากกว่ามูตะร็อบบีย์ (สมาชิกในกลุ่ม) ซึ�งในกระบวนการ

ตัรฺบียะฮ์ จะท�าให้เกิดความสมดุลกันระหว่างพี�เลี�ยง (มูร็อบบีย) และมูตะร็อบบีย์ให้เกิดขึ�นซึ�ง

การให้และการรับรู้ข้อมูลและเนื�อหาต่างๆ จะต้องเหนือกว่าเพื�อให้สมาชิกได้เรียนรู้สิ�งใหม่ 

จากมูร็อบบีย์ ดงันั �นมูร็อบบีย์จะต้องเป็นบุคคลที�มคีุณภาพมากกว่ามูตะร็อบบีย์ 

3) มูร็อบบีย์จะต้องเป็นบุคคลที�มีความสามารถที�จะถ่ายโอนสิ�งที�มีอยู่ให้กับผู้อื�นได้ บาง

คนมดีีที�พูดและถกเถียงกนัเกี�ยวกบัการตัรฺบีย์ และสามารถท�าให้การน�าเสนอความคิดสร้างสรรค์

นั�นเป็นที�น่าสนใจ แต่ค่าของมนัเป็นเพียงทฤษฎีเท่นั �น เขาไม่สามารถที�จะตัรฺบียะฮ์ และรูปแบบ
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ของมนุษย์พวกเขาไม่มปีระสบการณ์ในการตัรฺบียะฮ์บนสนามของการตัรฺบียะฮ ดงันั �นพวกเขาจะ

ไม่สามารถที�จะถ่ายโอนสิ�งที�มใีห้กบัผู้อื�น 

4) มรูอ็บบีย์จะต้องมคีวามสามารถที�จะเป็นผู้น�า ซึ�งความสามารถนี�เป็นคุณลักษณะของ

มุรีอบบียในหลาย ๆ วิธี และมูร็อบบีย์ควรมีความสามารถในการท�าหน้าที�การเป็นผู้น�าและ

สามารถน�ามูตะร็อบบยี์ได ้

   5) มูรอ็บบีย์จะต้องมคีวามสามารถที�จะกระท�าอย่างต่อเนื�องซึ�งกระบวนการตรฺับียะฮ์เป็น

ลักษณะที�ท�ากันอย่างต่อเนื�องและยั �งยืน เพราะการพบปะอย่างต่อเนื�องนั �น จะมีความผลที�จะท�า

ให้กระบวนการ ตัรฺบียะฮ์ สมัฤทธิ �ผลและประสบผลส�าเร็จซึ�งมอบบีย์ควรมีการตรวจสอบตนเอง

หลกัสูตรที�ใช้ เครื�องมอื การใช้สื�อ และวธิีการที�ใช้กบัสมาชิกกลุ่มศึกษาอย่างต่อเนื�องเช่นกนั 

6) มูร็อบบีย์ควรมีความสามารถที�จะท�าการตัดสินในการประเมิน ซึ�งการประเมินผลจะ

แยกไม่ได้จากกระบวนการตรัฺบียะฮ์ สิ�งที�มูร็อบบีย์ควรปฏิบตัิมดีงัต่อไปนี� 

6.1) การประเมินมูร็อบบีย์เพื�อรับรู้ถึงขอบเขตความสามารถของมูร็อบบีย์ที�

ได้รบัจากการต้รบิยยะฮุ 

     6.2) การประเมินสมาชิกกลุ่มศึกษาเพื�อรบัรู้ถึงเป้าหมายตัรฺบียะฮ์ในแง่ของการ

สร้างบุคลิกภาพและการเป็นมุสลิมที�ดี 

6.3) การประเมนิผลกิจกรรมการมอบหมายงาน และการด�าเนินการ 

     6.4) การประเมินปัญหาของการตัรฺบียะฮ์เพื�อวิธ ีการแก้ไขปัญหาอย่าง

สมเหตุสมผล การประเมนิควรกระท�าโดยมูร็อบบีย์ ซึ�งต้องอาศยัความรู้และวตัถุประสงค์โดยการ

ยดึกฎระเบียบและข้อบงัคบัการตดัสนิที�ถูกต้องไม่ได้ขึ�นอยู่กบัสมมติฐานและอารมณ์ 

   7) มูร็อบบีย์ควรมคีวามสามารถในการสร้างความรกัและความสมัพนัธ์ที�ดี ความสมัพนัธ์

ระหว่างมูร็อบบีย์และมูตะรอบบีย์ คือพื�นฐานของความรกัระหว่างกันและความรกัที�มีต่ออัลลอฮ 

และมูร็อบบีย์ที�ไม่สามารถมอบความรักความห่วงใยภายใต้การมีจิตวิญญาณที�มีต่ออัลลอฮุ

ให้กับมูตะรอบบีย์ได้นั �นจะส่งผลให้ความรกัความห่วงใยระหว่างมูร็อบบีย์และมูตะรอบบีย์นั �นไม่

มปีระสทิธิภาพ 

Satria Hadi Lubis (2011 : 24-35) ได้กล่ าวถึงแนวทางของครูมูร็อบบีย์ที�ประสบ

ผลส�าเร็จในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม ดงันี� 

1) การเตรยีมความพร้อมของมูร็อบบีย์ตั �งเจตนารมณ์ของมุรอีบบีย์ 

1.1) ให้มกีารเตรยีมหลกัสูตร 
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1.2) มูร็อบบีย์ต้องบนัทึกทุกอย่างที�ได้สนทนากับ 

1.3) สมาชิกมูร็อบบีย์ต้องมคีวามพร้อมทางด้านสุขภาพร่างกาย 

1.4) ยกระดบัความน่าเชื�อถือของมูร็อบบีย ์

1.5) มรูอีบบีย์ต้องฝึกใหม้กีารถ่อมตนต่อสมาชิก 

1.6) มูร็อบบีย์ต้องเตรยีมเนื�อหาตามหลกัสูตร 

1.7) มูรอีบบีย์ต้องมคีลงัหลกัสูตรเก็บไว ้

1.8) มูร็อบบีย์ต้องอดทนต่อกระบวนการพฒันาสมาชิกอย่างต่อเนื�อง 

1.9 มูร็อบบีย์จะต้องตั �งเป้าหมายต่อสมาชิกแต่ละคนด้วย 

1.10 มูร็อบบีย์ต้องมคีวามเชื�อมั �นวา่จะประสบความส�าเร็จในพฒันาสมาชิก 

จากข้อมูลดงักล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พี�เลี�ยงจะต้องมีความพร้อมทุกด้านเริ�มตนัการตั �ง

เจตนารมณ์ การเตรียมหลักสูตรการสร้างแบบอย่างมีมีความน่าเชื�อถ ือการแสวงหาองค์ความรู้ 

มีความเสียสละ อดทนและต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าสิ�งที�พี� เลี�ยงก�าล ังท�านั �นจะต้องให้ประสบ

ความส�าเร็จให้ได้ 

2) การพฒันามอบบีย์ด้านความน�าเชื�อถือและมอี�านาจดึงดูดใจ ดงันี� 

2.1) มูร็อบบีย์จะต้องแสวงหาความรู ้อยู่เสมอ 

2.2) มูร็อบบีย์ต้องเพิ�มศกัยภาพและประสบการณ์ของตนเอง 

     2.3) มูร็อบบีย์จะต้องแนะน�าในสิ�งที�ตนเองรู้เท่านั�น กรณีที�สมาชิกตั �งค�าถามหาก

ว่ามูร็อบบีย์ไม่รู้ก็ให้ตอบว่าไม่รู้ 

  2.4) มูร็อบบีย์ไม่ควรตลกมากเกินไป 

  2.5) มูร็อบบีย์ต้องท่องบางอายะฮ์หรอืหะดิษ 

  2.6) มูร็อบบีย์มกีารสื�อสารในสิ�งที�ดีเท่านั �น 

  2.7) มูร็อบบีย์จะไม่มีค่าตอบแทนในการด�าเนินการกิจกรรมเพื�อการขัดเกลา

สมาชิก 

  2.8) มูร็อบบีย์ต้องเป็นคนที�สมถะ 

  2.9) มูร็อบบีย์ต้องระมดัระวงัในการให้ความคดิเห็นต่างๆ 

  2.10) ต้องมกีารเอาใจใส่ในการดูแลความสะอาดตวัเอง 

  2.11) มูร็อบบีย์ต้องใช้ทักษะในตัวตนให้ประโยชน์มากที�สุดในการด�าเนิน

กิจกรรมกลุ่ม 
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  2.12) มูร็อบบีย์ไม่แสดงอาการเหนื�อยกายหรอืเหนื�อยใจต่อหน้าสมาชิก 

  2.13) มูร็อบบีย์จะต้องให้ความส�าคญัในสญัญาต่างๆ ที�ได้สญัญากบัสมาชิก 

  2.14) มูร็อบบีย์ต้องไม่ตกัเตือนสมาชิกหรอืเปิดเผยต่อหน้าคนอื�นๆ  

  2.15) อย่าแสดงอาการโกรธต่อหน้าสมาชิก 

 3) การสร้างความสนใจแก่สมาชิก 

  3.1) มูร็อบบีย์ต้องมรีอยยิ�มอยู่เสมอให้แก่สมาชิก 

  3.2) มูร็อบบีย์จะไม่โต้เถียงเพื�อเอาชนะสมาชิก 

  3.3) มูร็อบบีย์ต้องพยายามชมสมาชิกอยู่เสมอ 

  3.4) เมื�อสมาชิกมีการเชิญชวนมูร็อบบีย์ในโอกาสต่างๆ จะต้องให้ความส�าคัญ

แก่สมาชิก เช่น งานแต่งงาน งานอากิเกาะฮ์ และอื�นๆ เป็นต้น 

  3.5) มูร็อบบีย์ต้องเยี�ยมเยยีนสมาชิกอย่างสม��าเสมอ 

  3.6) มูร็อบบีย์จะต้องไม่อายที�จะกล่าวค�าว่าขอโทษทุกครั �งที�ท�าความผดิ 

  3.7) มูร็อบบีย์ต้องมกีารสื�อสารกบัสมาชิกด้วยเทคโนโลยอีย่างสม��าเสมอ 

  3.8) มูร็อบบีย์จะต้องให้รางว ัลหรือก�าลังใจแก่สมาชิกอยู่ เสมอตามโอกาส

เหมาะสม 

  3.9) มูร็อบบีย์ต้องมจีิตอาสาและบรกิารสงัคมอย่างต่อเนื�อง 

  3.10) มูร็อบบีย์จะต้องวางตนเองเสมอืนเพื�อนกบับรรดาสมาชิก 

  3.11) มูร็อบบีย์จะต้องมองหน้าสมาชิกทุกคนเมื�อด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

  3.12) มูร็อบบีย์จะต้องให้มคีวามช่วยเหลือหรอืบริจาคเงินแก่สมาชิกถึงแม้เพียง

เล็กน้อยก็ตาม 

  3.13) การจับมือให้สลามกันหรือกอดสมาชิกนั �นให้ท�าเป็นเรื�องปกติส�าหรับพี�

เลี�ยง 

  3.14) มูร็อบบีย์ต้องไม่กล่าวตักเตือนสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความใน

การกล่าวตกัเตือนสมาชิกในกลุ่ม 

  3.15) มูร็อบบีย์ไม่ตดัตอนค�าพูดในขณะที�สมาชิกก�าลงัคุยอยู่ยงัไม่จบ 

 4) การมีความเข้าใจสมาชิก ประสานการเป็นน��าหนึ�งใจเดียวกัน มุ่งเน้นการพัฒนา

ระเบียบวนิัย ฝึกฝนการมอบหมายงานเน้นการพฒันาด้านจิตวญิญาณ ขบัเคลื�อนงานด้วยระบบ 
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4.5 หลกักำรพื�นฐำนของกำรตรัฺบียะฮ ์

 

 ก่อนที�จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี�ยวกับหลักการ ซึ�งมูร็อบบีย์ต้องใช้ในการตัรฺบียะฮ์ 

อบรมขดัเกลาบุคลิกภาพของเด็กๆ และเตรยีมพร้อมพวกเขาให้อยู่ในแนวทางที�เที�ยงตรง มเีหตุ

มผีลมคีวามสมดุลในชีวติ เป็นการดีที�จะเสนอคุณสมบตัิพื�นฐานซึ�งเป็นลกัษณะของมูร็อบบีย์โดย

สรุป เพื�อที�จะให้อิทธิพลของเขาที�มีต่อเด็กเกิดประสิทธิภาพและค�าแนะน�าของเขาจะได้รับการ

ตอบสนองมากขึ�น (อลัมุสลิมาต : 232-236) ได้กล่าวถึงหลกัการพื�นฐานของการตรฺับียะฮ์ที�มูร็อบ

บีย์ต้องรู้มดีงันี� 

  4.5.1 คณุสมบติัพื�นฐำนของมูรอ็บบีย ์

  1) ความบริสุทธิ �ใจเพื�ออ ัลลอฮ์องค์เดียว (อัลอ ิคลาส) มูร็อบบีย์ต้องมีความ

บริสุทธิ �ใจต่ออัลลอฮ์ในทุกๆ การกระท�าที�เขาสอน ไม่ว่าจะเป็นค�าสั �งใช้ ค�าสั �งห้าม ค�าแนะน�า 

การเอาใจใส่ดูแล และการลงโทษ 

  ความบริสุทธิ �ใจในการพูดและการกระท�านั �น เป็นหนึ�งในพื�นฐานของหลัก

ศรัทธา และเป็นค�าสั �งส�าคัญยิ�งในอิสลาม ถ้าไม่มีสิ�งนี�อัลลอฮ์จะไม่รับการงานของเขา ซึ�งเป็น

ค�าสั �งใช้ที�ชดัเจน ไม่คลุมเครอืในคมัภีร์ของพระองค์ ดงัที�อลัลอฮ์ได้ทรงตรสัไว้ว่า 

 

 � �� �َ ِ���ْ��ُُدوا إِ�َ� أُِ�ُروا و� �نَ� ���َُ ُ�ْخِ�ِص�نَ� �� �ُِ��ُ�وا ُ������ءَ� ا�د�ِ  و�

ة�َ �ُْؤ�ُوا ا�ص��� ���ة�َ و� ِ�كَ� ا�ز� ذ�� � ِد�نَُ و�                                    اْ�����ِ��

 

ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท�าอื�นใดนอกจาก

เพื�อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ �ในการภักดี

ต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่ในแนวทางที�เที�ยงตรงและด�ารงการ

ละหมาด และจ่ายซะกาต และนั �นแหละคือศาสนาอันเที�ยง

ธรรม” 

 

ซูเราะห์อลับยัยินะฮ์ : 5 
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   2) ความตักวา (การจ�าเกรงต่ออัลลอฮ์) ความตักวา ถือเป็นส่วนหนึ�งในบรรดา

คุณสมบัติที�ส�าค ัญที�สุดของมูร็อบบีย์  ซึ�งมีค�าอธิบายจากผู้รู้ ผู้ทรงคุณธรรมไวว่า "เป็นบุคคล

ที�อัลลอฮ์จะไม่เห็นเขาในที�ที�พระองค์ทรงสั �งห้าม และไม่เคยพลาดจากเขาในที�                 ที�

พระองค์ทรงสั �งใช้" และ "ต ักวาเป็นความพยายามที�จะหนีจากการลงโทษของอลัลอฮ์ด้วยการท�า

ความดีมากๆและเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ทั �งในที�ลับและที�ชัดแจ้ง" และอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงการตักวา

ในอลักรอ่านไว้ว่า  

 
 

� �� � �� �� ِذ�نَ� أ� �� �ُوَا ا �� ���ُوَا آ َ� ا قَ� �� �� َِ� ِ���� ُ� َ �� ُ�و�ُنَ� و� �� َ �� ��ُم إِ أ�  و�

ْ�ِ�ُ�ونَ� �� 
 

ความว่า “โอ้ผู้ศรทัธาทั �งหลาย! จงย�าเกรงอลัลอฮ์อย่างแท้จริง

เถิด และพวกเจ้าจงอย่าตาย เป็นอันขาดนอกจากในฐานะที�

พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อมเท่านั �น” 
อาลิอิมรอน : 102 

 

  3) ความรู้ (อ ัลอิลมุ) มูร็อบบีย์นั �นควรจะต้องมีความรู้ในหลักการพื�นฐานของ

อิสลามเกี�ยวกับการตัรฺบียะฮ์ เขาต้องรู ้เกี�ยวกับสิ�งต้องห้าม สิ�งที�อนุมัติ หลักจริยธรรม ระบบ

อิสลาม และกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย เนื�องจากความรู้เร ื�องเหล่านี� จะท�าให้มูร็อบบีย์สามารถ

ถ่ายทอดทุกเรื�องราวเกี�ยวก ับอิสลามแก่เด็กๆ ได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม ถูกต้องในทุกโอกาส 

ทุกสถานที� ทุกสถานการณ์ ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน และสามารถตัรฺบียะฮ์เด็กๆให้อยู่ใน

แนวทางอิสลามได้ ได้รบัรู้ถึงประวตัิซอฮาบะฮ์ ซึ�งอ ัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหลายๆโองการที�เน้นและ

ให้ความส�าคญักบัความรู้และการแสวงหาความรู ้

  

ا��ِذ�نَ� ��ْ���ُ�ونَ� ا��ِذ�نَ� ��ْ���ِوي ��لَْ � ��ْ���ُ�ونَ� �َ� و� اْ��ْ����ب أُو�ُو ����ذ���رَُ إِ����   

 

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด บรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ไม่รู้จะ
เท่าเทียมกันหรือ? แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั �นที�จะ

ใคร่ครวญ” 
อซัซูมรฺั : 9 
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    4) ความสุขุมหนักแน่น (อ ัลฮิลมฺ) หนึ�งในคุณสมบัติที�จะท�าให้มูร ็อบบีย์นั �น

ประสบความส�าเร็จ คือ อัลฮิลมฺ (ความสุขุม หนักแน่น) ซึ�งจะท�าให้เด็กนั �นประทับใจและ

ตอบสนองค�าสอนของมูร็อบบีย์ของเขา ที�ให้ซึมซับเอามารยาทที�น่ายกย่อง และให้ละทิ�งสิ�งที�น่า

รงัเกียจ ด้วยเหตุนี�อิสลามจึงเรียกร้องให้มีอัลหิลมฺ ดงัปรากฏในอายะอัลกุรอ่าน และค�าสอนของ

ท่านรอซูลุลลอ (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) เพื�อที�จะท�าให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ�งมูร็อบ

บีย์และผู้เรียกร้องผู้คนสู่ส ัจธรรมค�าสอนอิสลาม นั �นได้ตระหนักว่าความสุขุมหนักแน่นนั �นเป็น

คุณธรรมอันส�าค ัญยิ�งที�จะยกระดับมนุษย์ให้มีความสุภาพอ่อนโยน และมีความสมบูรณ์อย่าง

สูงสุด องัอายะเหล่านี� 

 

اءَِ �ِ� �ُ�ِ��ُونَ� ا��ِذ�نَ� اءَِ ا���ر� ا���ر� اْ����ِظِ��نَ� و� اْ�����ِ�نَ� اْ���ْ�ظَ� و�  و�

َُ ا����ِسَ ��نَِ ��                  اْ�ُ�ْ�ِ��ِ�نَ� �ُِ�بَ� و�

 

ความว่า “ค ือบรรดาผู้ที�บริจาคทั �งในยามสุขสบาย และในยาม
เดือดร้อน และบรรดาผู้ข่มโทษและบรรดาผู้ให้อภัยแก่เพื�อน

มนุษย์และอลัลอฮ์นั �นทรงรกัผู้กระท�าดีทั�งหลาย” 

อาลีอิมรอน : 134 
 

การที�บุคคลมีความสุขุมเป็นนิส ัย เขาจะไม่ใจร้อน ไม่โกรธง่าย และอดทนต่อทุกสิ�งที�

ประสบ ความสุขุมยงัเป็นคุณลักษณะส�าคญัที�น�าไปสู่ความส�าเร็จของการเป็นผู้น�า ดงัตัวอย่างที�
ท่าน มุอาวิยะฮฺ เคยถาม อะรอบะฮฺว่า ท่านใช้วิธีอะไรในการเป็นผู้น�ากลุ่มชน ? อะรอบะฮ ตอบ

ว่า“ ฉนัมคีวามสุขุม ใจเย็น กบัคนเขลา ฉันให้กบัผู้ที�ขอ และฉันช่วยเหลือตามความต้องการของ
พวกเขา ใครที�ท�าได้เหมือนฉัน เขาก็จะเป็นอย่างฉัน ใครที�ท�าได้มากกว่าฉัน เขาก็ประเสริฐกว่า

ฉัน และใครที�ท�าได้น้อยกว่าฉัน ฉันก็ดีกว่าเขา”  

ตวัอย่างความสุขุม ของท่าน ศาสดามุฮมัมดั มชีายอาหรบัชาวชนบทคนหนึ�งได้ปัสสาวะ
ในมสัยดิ บรรดาสาวกของท่านศาสดาต่างพากนัตกตะลึงและโกรธมาก พวกเขาต่างหกัห้ามและ

ตะคอกใส่ชายผู้นั �น หากแต่ท่านศาสดาผู้ซึ�งได้รบัความรู้อย่างรอบคอบในการเชิญชวนสู่อลัลอฮ 
กล่าวขึ�นว่า “พวกท่านอย่าได้บังค ับให้เขาต้องกลั �นปัสสาวะ”พอชายผู้นั �นเสร็จธุระแล้ว ท่าน

ศาสดาสั �งให้น�าน��ามาหนึ�งถังเพื�อราดบนรอยปัสสาวะ แล้วเรียกชายผู้นั �นเข้ามาหา และบอกกับ

ชายผู้นั �นว่า “ แท้จริง ที�นี�เป็นมัสยิด ซึ�งไม่เป็นการบังควรอย่างยิ�งที�จะปล่อยให้มีสิ�งสกปรก 
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เพราะมสัยิดเป็นสถานที�ส�าหรบัละหมาด อ่านอัลกุรอาน และร�าลึกถึงอัลลอฮ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรง
เกรยีงไกร” (บนัทึกโดยอิหม่ามบุคอร)ี          

การตักเตือนของท่านเป็นตัวอย่างที�ดีที�สุด กับผู้ศรัทธา ท่านไม่เคยโต้ตอบด้วยความ
รุนแรง หยาบคาย ยิ�งไปกว่านั �นท่านยงัตอบกลบัด้วยความละมุนละม่อม อ่อนโยน อดทนและให้

อภัย ดงัอีกตัวอย่างหนึ�ง เมื�อครั�งที�พวกผู้ปฏิเสธศรทัธา ต้อนรบัการเชิญชวนของท่าน ด้วยการ

กลั �นแกล้ง ท�าร้ายท่านทุกวิถีทาง ท่านปาดคราบเลือดบนใบหน้าพร้อมวิงวอนขอต่ออัลลอฮว่า    
“โอ้อลัลอฮ ขอพระองค์ทรงอภยัโทษแก่กลุ่มชนของข้าพระองค์ด้วยเถิด แท้จรงิพวกเขาเป็นผู้ไม่

รู”้ นี�คอืจรยิธรรมอนัสูงส่งของท่านศาสดาผู้ซึ�งเป็นแบบอย่างแห่งจริยธรรมที�สมบูรณ์  
ดงันั �น ความอ่อนโยน รอบคอบและไม่วู่วามเป็นลกัษณะที�อลัลอฮฺทรงรกั และท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั ส่งเสรมิให้กระท�า และมนัเป็นเหตุน�าสิ�งที�ดีๆให้เข้ามา เพราะ

เป็นการท�าให้ความเมตตา อาทรและความอ่อนโยนแพร่หลายในระหว่างพี�น้องมุสลิม ส่วนความ
โหดร้าย กักขระ และความรุนแรงเป็นกริยามารยาทอันน่าต�าหนิที�อัลลอฮฺทรงกริ�ว  ศาสนา

อิสลามห้ามปรามไว้ และสมควรที�มุสลิมจะห่างไกลกับมัน เพราะเป็นสิ�งที�เกิดจากความผยอง
ล�าพองตน 

มูร็อบบีย์ต้องมคีวามสุขุม หนักแน่น ความอดทน อดกลั �น ความสุภาพ อ่อนโยน และไม่

เร่งรีบ ถ้าพวกท่านต้องการปฏิรูปฟื� นฟูประชาชาติ ชี�น�าคนรุ่นใหม่ อบรม สั �งสอน และ

ด�าเนินการอย่างต่อเนื�องต่อไปโดยสุจรติใจ (อลัอิคลาส) 

5) การมสี�านึกในความรบัผดิชอบ 
อิสลามให้ ผู้เป็นบิดา มารดา และผู้ให้การศึกษาอบรมทุกคน ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมอย่างรอบด้านครอบคลุมที�สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านว ิชาการ 

สังคม ศีลธรรม อิสลาม ร่างกาย และด้านจิตใจ การตัรฺบียะฮ์ในสิ�งเหล่านี�ฝังแน่นในชีวิตจิตใจ
ของพวกเขา ความรบัผิดชอบนี� จะเป็นตัวผลักดนัให้เด็กๆ ได้รบัจิตวิญญาณอิสลามในแนวทาง

ที�ถูกต้อง พวกท่านจะต้องส�านึกอย่างหนักแน่นว่า เมื�อใดที�พวกท่านเพกิเฉยหรอืละเลยต่อความ
รับผิดชอบนี� นักเรียนก็จะค่อยๆ หลงออกไปจากอิสลาม และเมื�อถึงวนัหนึ�งพวกท่านจะพบว่า 

เด็กๆ เหล่านั �นมีนิสัยและบุคลิกภาพที�ไม่ใช่อิสลาม มีหลักการอิสลามมากมายเกี�ยวกับการ

ส�านึกในความรบัผดิชอบของมูร็อบบีย์ บิดามารดา ผู้ปกครอง  
 

أُْ�رَْ ةَِ أ�ْ���كَ� و� اْصط��ِرَْ �ِ��ص��� � و� ���ْ�� ��ُكَ� ��َ ��  ��ْرُز�ُكَ� ��ْ�نَُ ِرْز�ً� ��ْ��

اْ�����ِ���َُ ىَ� و�   ِ����ْ�و�

 

ความว่า “และเจ้าจงใช้ครอบครวัของเจ้า ให้ท�าละหมาด และ
จงอดทนในการปฏิบัติ เรามิได้ขอเครื�องยังชีพจากเจ้า เรา
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ต่างหากเป็นผู้ให้เครื�องยงัชีพแก่เจ้า และบั �นปลายนั�นส�าหรับ
ผู้ที�มคีวามย�าแกรง” 

 
ฎอฮา : 132 

 

4.6 แนวคิดในกำรตรฺับียะฮนั์กเรียน 

 

 หลักการที�ส�าค ัญเป็นอีกประเด็นหนึ�งที�ครูมูร็อบบีย์ต้องให้ความส�าคัญ ตระหนักใน

ผลลพัธ์ที�เกิดขึ�นไม่ว่าในผลที�เกิดจากปัจเจกบุคคลหรอืส่วนรวม อบัดุลลอฮ์ นาศิหฺ อุลวาน (อ้าง

ใน อลัมุสลีมาต 2553) ได้กล่าวถึงหลกัการพื�นฐานที�ส�าคญั 2 ประการ คอื 

 

 4.6.1 หลกัในความผูกพนั  

 

 ตามความเป็นจรงิที�ปรากฏจะเห็นได้ว่า ถ้าเด็กก�าลงัอยู่ในวยัที�รู้จกัแยกแยะผดิชอบชั �วดี 

แล้วพวกเขาได้รบัการอบรมให้มีความผูกพนักบัหลกัการยึดศรทัธา ผูกพนักับการขดัเกลาจิตใจ 

ผูกพนักับการใช้สติปัญญาไตร่ตรองเรื�องราวต่างๆ ผูกพนักับเรื�องราวในประวตัิศาสตร์ ผูกพัน

กบัสงัคม และผูกพนักบัการออกก�าลังกาย จนพวกเขาเติบโตขึ�นเป็นผู้ใหญ่ แน่นอนเขาจะมีการ

พัฒนาบุคลิกภาพอย่างมั �นคง จะมีภูมิคุ้มกันในเรื�องของการศรัทธา ความศรัทธา ความมั �นใจ 
และมีความเคร่งครัดต่ออิสลาม ซึ�งจะท�าให้เขาไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของญาฮีลียะฮ์ทุกชนิด 

ยิ�งไปกว่านี�เขาจะเป็นผู้ที�จงรักกักดีต่ออิสลาม กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายทั�งหลายที�มี

ทัศนคติเป็นปฏิปักษ์ต่ออิสลาม และกล้าเผชิญหน้ากับอ�านาจทั �งหลายที�ต้องการจะท�าลายล้าง
อิสลาม ท�าไมจึงเป็นเช่นนั �นได้ ก็เพราะเด็กๆ เหล่านั �นได้รับการอบรมปลูกฝังให้จิตใจมีความ

ผูกพนักบัอิสลามอย่างสม��าเสมอ ทั �งในด้านหลักศรทัธา การท�าอิบาดะฮ์ ระบบทางด้านศีลธรรม

จริยธรรม กฎหมาย การต่อสู ้ดิ�นรน สอดคล้องกับแนวคิดการจดัการศึกษาไทยที�มีเป้าหมายใน

การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และความรู้ที�ควบคู่บูรณาการมาโดยตลอด มกีรอบแนวคดิในการ

จัดการศึกษาเพื�อเป็นกลไกในการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมน�าความรู้ (ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 

การเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม อัลกุรอานในฐานะเป็นคัมภีร์จากฟากฟ้าที�ถูกประทาน

ลงมาและเป็นพื�นฐานของระบอบอิสลาม มีความส�าคัญต่อกระบวนการทางความคิด เป็นที�มา

ของวฒันธรรมและความเจริญ  เหล่านี�คือการผูกพนัที�ส�าคญัซึ�งพวกท่านจะต้องดูแลเด็กๆ ของ

พวกท่านอย่างที�สุดเท่าที�จะท�าได้ ให้พวกเขาเติบโตขึ�นโดยได้รับการอบรมให้เป็นสมที�ดี หาก
ชีวิตของพวกเขาผูกพันก ับอิสลามในด้านต่างๆ ที�กล่าว ข้างตันบุคลิกภาพของพวกเขาก็จะ
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เข้มแข็งมั �นคงและเติบโตขึ�นเป็นมุสมที�แท้จริงคนหนึ�งการเชื�อมโยงเรื�องราวต่างๆ ให้ผูกพนักับ
อิสลามได้แก่ 

 
ประการแรก : การเชื�อมโยงสู่หลกัศรทัธา  

 

เด็กจะต้องถูกเชื�อมโยงให้ผูกพนัตั �งแต่ในวยัที�รู้จกัแยกแยะผดิชอบชั �วดี ในเรื�องเกี�ยวกับ
หลกัศรทัธาและสิ�งเร้นลับ ซึ�งได้มหีลกัฐานรองรบัจากบรรดาหะดีษที�เกี�ยวกบัหล ักศรทัธาและสิ�ง

เร้นลับ สรุปได้ว่า มูร็อบบีย์ต้องอบรมสั �งสอนให้เด็กศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงยิ�งใหญ่ ศรัทธาใน
บรรดามาลาอิกะฮ์ ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ ศรัทธาในบรรดารอซูล และศรัทธาในกฎก�าหนด

สภาวการณ์ต่างๆ การสอบถามของมาลาอิกะฮ์ทั �งสอง และการลงโทษในหลุมฝังศพ  

สอดคล้องกับตามแนวทางการพัฒนานักเรียนตามแนวทางพุทธวิธีเพื�อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการหลักความเชื�อที�ตนนับถือ 

ซึ�งประกอบด้วยการจดัการเรียนการสอน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ รกัที�จะเรียนรู้ (หลักฉันทะ) มุ่ง
สู่กระบวนการคิด (หล ักโยนิโสมนสิการ) มีมิตรคอยชี�แนะ (หลักกัลญาณมิตร) ฝึกการแยกแยะ

ปัญหา (หลกัอรยิสจั 4) พฒันาความเป็นผู้น�า (หลกัพรมวหิาร 4) และผสมผสานการประเมินผล 

(หลักวิมังสา) พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองภายหลังจากได้รับการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวพุทธวิธีและภายหลังการติดตามผลเพิ�มขึ�นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยทางสถิติที�

ระดบั .01  
 

 ประการที�สอง : การเชื�อมโยงด้านจิตวญิญาณ 

 

 หมายถึงจิตวิญญาณของเด็กนั �นต้องมีความบริสุทธิ �ผุดผ่อง หวัใจของเขาต้องเปี� ยมไป

ด้วยความศรัทธา และความบริสุทธิ �ใจ ซึ�งจิตวิญญาณของเขาจะถูกยกขึ�นในระดับของความ

บริสุทธิ �สงบ อิสลามมีหลายวิธีการที�จะสร้างความสัมพันธ์ทางจิตว ิญญาณให้มุสลิม ท�าให้เขา
สามารถรกัษาความบรสุิทธิ �ผุดผ่อง และความบรสุิทธิ �ใจของเขาได้  

สอดคล้องกับองค์การอนามยัโลกทีให้ความส�าคญักับมิติด่านจิตวิญญาณในฐานะที�เป็น

มิติหนึ�งของสุขภาพ และก�าหนดมิติ จิตว ิญญาณจึงเป็นตัวบ่งชี�ภาวะสุขภาพ เดิมองค์การ

อนามยัโลกให้ค�านิยาม “สุขภาพ” ครอบคลุม 3 มิติ คือ สุขภาวะที�สมบูรณ์ทางกาย ทางจิต และ

ทางสงัคม ไม่ใช่เพยีงปราศจากโรคและความพกิารเท่านั �น ต่อมาได้เพิ�มมติิที� 4 ทางสุขภาพ คอื 
สุขภาพมิติจิตวิญญาณ (Spiritual Health) (ประเวศ วะสี, 2547) ซึ�งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้นิยามสุขภาพว่า หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที�สมบูรณ์ทั �งทางกาย จิต 

ปัญญาและสังคมเชื�อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ค�าว่า “ปัญญา” เป็นค�าที�ถูกใช้แทน “จิต
วิญญาณ” หมายถึง ความรู้เท่าทัน และเข้าใจอย่างมีเหตุผลต่อความดี ความชั �ว ความมี
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ประโยชน์และความมีโทษ จะน�าไปสู่การมีจ ิตใจอันดีงามและเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ (ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550) ดงันั �น “สุขภาพ” จึงไม่ใช่เพียงการมีร่างกายแข็งแรงปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว แต่ยงัหมายรวมถึงการมีสุขภาพจิตดี สามารถปรับตัวในการอยู่
ร่วมกับผู้อื�นในได้อย่างปกติ รวมถึงการมีปัญญารู้เท่าทันความดี ความชั �ว มีจิตใจอันดีงาม 

เอื�อเฟื�อ เผื�อแผ่ด้วย แนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกับหลักกรอิสลาม เกี�ยวกับแนวทางการพัฒนา

นักเรยีนให้บรรลุผลลพัธ์ด้วยวธิีการดงันี� 1) ท�าให้เด็กๆ ผูกพนักบัการท�าอิบาดะฮ์  
 ท่านอัลหากิม และอบูดาวูด ได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ กล่าวว่า “จงสั �งใช้ให้ลูกของ

ท่านนมาซเมื�ออายุ 7 และให้ตีเขา (หากละเลย) เมื�ออายุ 10 ปีและให้แยกที�นอนของเด็ก” 
 และจากค�าพูดนี�สามารถให้เด็กถือศีลอดเท่าที�เขาท�าได้ และมูร็อบบีย์ต้องท�าให้เด็ก

เข้าใจด้วยว่า การอิบาดะฮ์ในอิสลามไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในอิสลามเท่านั �น แต่

หมายรวมถึงการท�าความดีทุกประการ ต้องเน้นเรื�องให้นักเรียนเข้าใจถึงความดี ความชั �ว หะ
ลาลและหะรอม 

 2) ท�าให้เด็กผูกพ ันกับอัลกุรอ่าน อัฏฏอบรอนีรายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่า 
“จงเลี�ยงดูบุตรของท่านในสามสิ�ง คอื ความรกัที�มต่ีอรอซูล ความรกัที�มต่ีอวงศ์วานของท่าน และ

การอ่านอลักุรอ่าน เพราะบุคคลที�จ�าอลักุรอ่านนั �น จะอยู่ในร่มเงาแห่งบลัลงัก์ของอลัลอฮ์ ในวนัที�

ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั�นที�จะอยู่กับบรรดารอซูลของพระองค์ และบุคคล

ที�ถูกคดัเลือก” 

 3) ท�าให้เด็กผูกพนักับมสัยิด อัตติรฺมีซีย์ รายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่า “หาก
ท่านเห็นชายที�เข้ามสัยดิบ่อยๆ นั �นแสดงว่ามนัเป็นการพสูิจน์หลกัศรทัธาของเขา”  

 ครูมูร็อบบีย์ต้องทราบว่า มัสยิดนั�นมีความส�าค ัญในฐานะที�เป็นสถาบันพื�นฐานทาง

สงัคมของชุมชนมุสลิม เป็นศูนย์รวมของการรบัรู้และแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ ทั �งการ
ท�าอิบาดะฮ์ การแพร่กระจายการท�าความดี การเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม การขดัเกลาปัจเจก

บุคคล และชุมชนมุสลิม หากปราศจากมัสยิดบรรดามุสลิมจะต่างคนต่างอยู่ บุตรหลานก็ไม่
สามารถเติบโตอย่างมีจิตวิญญาณ มีหลักศรัทธา หรือมีศีลธรรม และเข้ากับสังคมได้ หาก

ปราศจากมสัยดิ และนี�เป็นหน้าที�ของมสัยิดในสมยัท่านรอซูลุลอฮ์ ในสมยัคอลีฟะฮ์ และราชวงศ์

ทุกยุคทุกสมัย อ ัตติรฺมีซีรายงานว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์ กล่าวว่า “ถ้าหากผ่านทุ่งหญ้าแห่งสวรรค์ 
ท่านต้องรบีเข้าไปร่วม พวกเขาถามว่า อะไรคอืทุ่งหญ้าในสวรรค์ โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ท่านกล่าว

ว่า การรวมตัวกันเพื�อร�าลึกถึงอัลลอฮ์” และยงัมีรายงานจากมุสลิมอีกว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าว
ว่า “หากมีคนกลุ่มหนึ�งรวมตัวกันในมัสยิด (บ้านของอัลลอฮ์) เพื�ออ่านและศึกษาคัมภีร์

ของอลัลอฮ์ในหมู่พวกเขา ความสงบจะลงมาสู่พวกเขา ความเมตตาจะประสบกับพวกเขา และม

ลาอีกะฮ์จะล้อมรอบพวกเขา และอลัลอฮ์จะกล่าวถึงพวกเขากบับรรดาผู้ที�พระองค์รกัษาไว้”  
 และนี�คือความพยายามที�ครูมูร็อบบีย์ต้องฝึกฝนให้นักเรียนได้ผูกพนักบัมสัยิด เพื�อที�จะ

ท�าให้จิตวญิญาณของพวกเขาได้รบัการบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตใจ และประพฤติตวัด ี
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 4) ท�าให้นักเรียนผูกพ ันกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์และการขอความช่วยเหลือจาก
พระองค์  

 5) ท�าให้นักเรียนผูกพนักับการท�าอิบาดะฮ์ที�เป็นกิจอาสา ดงัที�อัลลอฮ์ได้
กล่าวว่า  

 
ِ�نَ� دَْ ا���ْ�لَِ و� ��كَ� ��ْ���ث�كَ� أ�ن �����َ� ��كَ� ����ِ���ًَ �ِ�َِ ������ج� ���ً�� ر� �� 

ْ�ُ�وًدا ��  
  

ความว่า “และจากบางส่วนของกลางคืนเจ้าจงตื�นขึ�นมา
ละหมาดในเวลาของมัน เป็นการสมัครใจส�าหรับเจ้า หวังว่า

พระเจ้าของเจ้าจะทรงให้เจ้าได้รบัต�าแหน่งที�ถูกสรรเสรญิ” 

อลัอิสรออฺ : 79 
  

 ประการที�สาม : การเชื�อมโยงให้มคีวามผูกพนัทางสติปัญญา 

 

 การเชื�อมโยงด้านสติปัญญา หมายถึง การท�าให้เด็กอยู่ในวัยตั �งแต่ในวัยที�ต้องการ

เหตุผลและการแยกแยะ จนถึงวัยเด็ก เยาวชน และวัยหนุ่มสาว ให้มีความผูกพันกับระบบ
อิสลามทั �งในด้านศาสนา การปกครอง ผูกพนักบัหลกัค�าสอนของอิสลาม ผูกพนักบัหลกัวชิาการ 

ความรู้ทางด้านกฎหมาย และวิถีชีวิตแบบอิสลาม โดยพยายามให้เยาวชนเข้าใจว่า อิสลามมี

ความสมบูรณ์และครอบคลุม การยดึมั �นในหลกัการอิสลามเท่านั �นที�ทุกคนจะประสบความส�าเร็จ 

 การเชื�อมโยงหลักการดังกล่าวแบบบูรณาการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที�เกิดขึ�น 

(กระทรวงวัฒนธรรม : 2552,ค�าน�า) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทยต้องเผชิญกับการ
เปลี�ยนแปลงภายใต้กระแสสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมอืง ส่งผลท�าให้เกิดภาวะสับสน

ในวิถีชีวิต ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสงัคมลดลง ละเลยศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ปัญหา

เหล่านี�ถือเป็นภัยคุกคามเด็ก และเยาชน ให้ประพฤติผิด มีพฤติกรรมเบี�ยงเบนมากยิ�งขึ�น จึงมี

ความจ�าเป็นเร่งด่วนในการอบรม ปลูกฝังหลักศีลธรรมทางศาสนาแก่เยาชน และเด็กให้มี

จิตส�านึกผดิชอบ ชั �วดี และใช้ชีวติได้อย่างปกติสุขต่อไป 
 สถานศึกษาเป็นสถาบนัหลกัที�รบัผดิชอบการจดัการศึกษาโดยตรง ซึ�งมภีารกิจที�ต้องจดั

การศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ

แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545 ก�าหนดแนวทางในการจัดการศึกษามาตรา 23 ว่า การ
จัดการศึกษาทุกประเภทต้องเน้นความส�าคัญให้นักเรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรม นับว่าเป็น

นโยบายการจดัการศึกษาที�ดี ทั �งนี�เนื�องจากการพฒันาคนต้องให้ความส�าคญัด้านความรู้ ควบคู่

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ,2546) 
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 ดังมีระบุในศอฮีห์รายงานโดยอะหมัด หลักเกี�ยวกับหลักการอิสลามที�ท�าให้ทุกคน
ประสบความส�าเร็จ ว่า 

 “ขั �นแรกในศาสนาของท่านคือการเป็นนบี และความเมตตา ซึ�งจะสิ�นสุดเมื�ออ ัลลอฮ์
ต้องการให้สิ�นสุดลง และอัลลอฮ์จะทรงยกมันออกไป หลังจากนั�นจะมีระบอบคอลีฟะฮ์ที�ปฏิบัติ

ตามนบี ซึ�งจะสิ�นสุดลงเมื�ออลัลอฮ์ประสงค์ให้สิ�นสุดลง แล้วอลัลอฮ์จะยกมนัออกไป แล้วจะมกีาร

ปกครองที�อยุติธรรม จากนั �นจะมีการปกครองแบบเผด็จการ และอัลลอฮ์จะทรงสิ�นสุดลง
จนกระทั �งจะมีการปกครองในระบบคอลีฟะฮ์ตามแบบฉบับของท่านนบี น�าซุนนะฮ์มาให้

ประชาชาติปฏิบตัิ อิสลามจะมคีวามเข้มแขง็ในแผ่นดิน เพื�อให้ผู้อยู่อาศยัทั�งช ั�นฟ้าและแผ่นดินมี
ความพอใจ ท้องฟ้าจะไม่ทอดทิ�งแผ่นดินโดยปราศจากการหลั �งน��าฝนอย่างชุ่มฉ��า และแผ่นดินจะ

ไม่ระงบัการเติบโตของต้นไม้หรอืความจ�าเรญิ แต่จะให้กบัทุกสรรพสิ�งงอกงามขึ�นมา”  

  
 ประการที�สี� : การเชื�อมโยงให้มคีวามผูกพนัทางด้านสงัคม 

 
 ความรับผิดชอบในการฝึกอบรมเด็ก ๆ เกี�ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมต่อผู้อื�นนั �น 

นับเป็นภาระหนักมากของพ่อแม่และบรรดามูรอ็บบยี ์เป็นฟัรฺฎูเหนือทุกคนที�จะต้องฝึกฝนเดก็

ให้มจีรยิธรรมที�ดี ปลูกฝังการมีมารยาทที�ดีงามทางสงัคม มแีบบแผนการกระท�าอย่างมหีลักการ

ทางจิตว ิทยาตามรูปแบบความเชื�ออันสมบูรณ์ยิ�งของอิสลามซึ�งเป็นพื�นฐานที�ส�าคญัในการหล่อ

หลอมคนให้มีบุคลิกภาพแบบอิสลาม ส�าหรบัประเด็นที�สามารถอบรมทางด้านสงัคมขอแนะน�า 
คือ หนึ�ง การปลูกฝังหลักพื�นฐานทางด้านจิตใจที�ดีงามน่าชื�นชมแก่เด็ก สอง การรกัษาสิทธิของ

ผู้อื�น สาม การยึดมั �นอย่างคงเส้นคงวาในมารยาททางสงัคมโดยทั �วไป และ สี� การติดตามความ

เคลื�อนไหวและเปลี�ยนแปลงทางสงัคม ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ที�เกิดขึ�น สอดคล้อง
กบัแนวคดิ สมพศิ เกิดนวล (2557 : 1465) ได้กล่าวว่า การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรมนักเรียนมี

แนวทางและวิธีการที�หลากหลาย ซึ�งครูผู้สอนสามารถน�าไปบูรณาการกับการสอนในรายวิชา
ต่างๆ เช่น การปรับพฤติกรรม การพัฒนา ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม ที�ส�าคญับุคลากรต้องเป็นแบบอย่างที�ดี การจดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและการมี

ส่วนรว่มของผู้ปกครองและชุมชน 
 สิ�งแวดล้อมทางสงัคมที�ถูกต้องชอบธรรม มคีุณธรรม ที�จะช่วยท�าให้เด็กๆ มคีุณลกัษณะ

ที�ประเสริฐเหล่านี�และท�าให้เขาเป็นบุคคลที�เคร่งครัด มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนและมี
อุดมการณ์ สามารถกระท�าได้โดยการเชื�อมโยงเด็กๆให้ผูกพ ันกับ การชี�น�าที� ดี เพื�อนที�ดี และ

การเรยีกร้องสู่อิสลามและผู้ที�ท�าหน้าที�เรยีกร้องสู่อิสลาม 
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 ประการที�ห้า : การเชื�อมโยงเด็กสู่การกีฬา 
 

 วิธีการที�ดีมีประโยชน์อีกวิธีหนึ�งที�สอดคล้องกับอิสลาม คือ การฝึกวินัยบุคคลทางด้าน

ร่างกายและสุขภาพ เพื�อที�จะท�าให้เขาใช้เวลาว่างในการท�างานหนัก ฝึกความแข็งแรงทาง

ร่างกาย โดยค�านึงถึง 

 1. ความสมดุล การกีฬาต้องไม่เป็นสาเหตุในการละเลยหน้าที�ของตนเองต่อสิทธิ

ต่ออัลลอฮ์หรือในการท�าอิบาดะฮ์ หรือสิทธิของตนเองในการแสวงหาความรู้ หรือสิทธิต่อพ่อแม่
ผู้ปกครองที�ต้องได้รบัการเชื�อฟัง และต้องปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ต้องสมดุลกับหน้าที�อื�นๆ ทุก

ประการ  

 2. เอาใจใส่ในขอบเขตของอัลลอฮ์ บุคคลที�ต้องรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรม

นักเรียนต้องเอาใจใส่สิ�งต่อ ชุดที�นักเรียนใช้สวมใส่ต้องปกปิดเอาเราะห์ (สิ�งที�พึงสงวน) การ

ฝึกฝนความแขง็แรงทางด้านร่างกายต้องปฏิบตัิในที�ที�เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
 การให้ก�าลังใจหรือแรงจูงใจแก่ผู้เล่นกีฬา ต้องกระท�าโดยอยู่ในกรอบของอิสลาม โดย 

หนึ�ง การมีรางวลัตอบแทนเป็นเดิมพันที�ท�ากันในการฝึกฝนนั �นเพื�อเป็นวิธีการหนึ�งในการสร้าง
แรงจูงใจในการต่อสู้ สอง การประกาศรางวลัหรือผู้ชนะนั �น ต้องให้โดยผู้อื�นซึ�งไม่ใช่ผู้แข่งขนัทั�ง

สองฝ่ายหรอืคนใดคนหนึ�งในพวกเขา 

 3. ต้องมีเจตนาที�ดี ผู้ที�ฝึกที�ต้องดูแลวินัย สุขภาพร่างกาย และจิตใจของเด็ก ต้องบอก
ให้เด็กเข้าใจว่าสิ�งที�เขาท�า ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนร่างกาย กิจกรรมป้องกันตัวนั�นเพื�อที�จะท�าให้

เขามคีวามเข้มแขง็ในทุก ๆ ด้าน  
 สอดคล้องกับ สิทธิพงษ์ ปานนาค (2562 : 108) ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมเป็นสิ�งที�ส�าคัญที�ต้องมีการปลูกฝัง การพ ัฒนาตั �งแต่ว ัยเด็กและเยาวชน กีฬาถือเป็น

ส่วนหนึ�งที�ช่วยพ ัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สติปัญญาและสังคมโดยเฉพาะเรื�องการมีน��าใจนักกีฬาซึ�งถือเป็นเรื�องส�าคัญและเกี�ยวข้องกับ

การมคีุณธรรมและจรยิธรรม 
 ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที� 6 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 (แผนพัฒนาการ 

กีฬาแห่งชาต,ิ 2560 : 26) มุ่งหวงัให้การจดัระบบการศึกษาด้านกีฬาที�มีคุณภาพอย่างทั �วถึง มี

ครูที�มีคุณภาพและจ�านวนเพียงพอ มีการส่งเสริมการออกก�าล ังกายและเล่นกีฬาข ั �นพื�นฐานได้

อย่างถูกต้อง นักเรียนหรือเยาวชนเข้าใจกติกาอย่างเข้าใจ มีทศันคติ คุณธรรม จริยธรรมและมี

วนิัย แม้ว่าการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม ดูเหมอืนว่าเป็นเรื�องพฒันาและปลูกฝังได้ค่อนข้างยาก 
อาจต้องใช้ระยะเวลาและการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง แต่หากผู้คนในสงัคมขาดความตระหนักและ

ความเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย ต่อเรื�องดังกล่าว ความเป็นอยู่ในสังคมก็คงจะประสบไปด้วย

สภาพปัญหาต่างๆ มากมาย ปัจจุบันควรสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมได้รู้จ ักการมี
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คุณธรรมจริยธรรม ช่วยกันสร้างให้สังคมเป็นสังคมที�น่าอยู่เต็มไปด้วยความมีน��าใจไมตรีเป็น
มติรที�ดีต่อกนั 

 ดังนั �นแล้ว จากประเด็นที�ครูมูร็อบบีย์จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในการดู แล ขัดเกลา
นักเรียนมีหลายประการ ที�จะน�าสู่ความส�าเร็จในการเรียกร้องเชิญชวนให้พวกเขาเหล่านั �นได้

เติบโตอย่างมคีุณภาพต่อไป 

 

5. งำนวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

 สดชื�น ดวงค�าน้อย (2554) ได้ศึกษาเกี�ยวกับการวิจัยเรื�องการพัฒนาครูในการ

ด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จงัหวดัมหาสารคาม โดย

ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เพื�อพฒันาครูในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนผ่านกระบวนการ 4 

ขั�นตอน คือ ขั �นวางแผน      ขั �นปฏิบัติ ขั �นสังเกต และขั �นสะท้อนผล กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 

ผู้บริหารและครูจ�านวน 13 คน เครื�องมือที�ใช้ ค ือ แบบสมัภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสงัเกต 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจงข้อค้นพบ ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า และน�าเสนอข้อมูลโดยการ

พรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ในวงรอบที� 1 ครูสามารถน�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ไปใช้ได้ แต่ยงัเจอช่องว่างคอื ไม่สามารถน�าสู่การปฏิบตัิต่อผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื�องจากครูยงั

ไม่เข้าใจระบบอย่างดีพอ ท�าให้มกีารร่วมพฒันาในวงรอบที� 2 จนกระทั �งครูมคีวามรู ้ ความเข้าใจ 

และสามารถน�าระบบไปใช้ได้อย่างดีเยี�ยม สามารถด�าเนินตามขั �นตอนที�ถูกก�าหนดไว้ในคู่มือ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั�งแต่การป้องกัน แก้ไขปัญหาที�เกิด

ขึ�นกบัผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที�พงึประสงค์กบัผู้เรยีน 

สุนันทา ประทุมรัตน์ (2553) ได้วิจ ัยเกี�ยวกับการพัฒนาครูด้านระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยครั�งนี�ใช้รูปแบบการวิจ ัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาครูด้านระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน

ม่วง จงัหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย 4 ขั�นตอน คอื การวางแผน (Planning) การปฏิบตัิตามแผน 

(Action)การสังเกต (Observation)และการสะท้อนผล (Reflecting) โดยได้ด�า เนินการพัฒนา

เป็น 2 วงรอบ กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจ ัยเป็นผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัด

ขอนแก่น จ�านวน 30 คน เครื�องมอื ที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั �งนี�ได้แก่แบบสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้างแบบบันทึกกิจกรรม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์

ข้อมูลแบบแจกแจงข้อค้นพบที�ส�าคัญ ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิควิธีการแบบสามเ ส้า 
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(Triangulation Technique) ด้วยว ิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีคือ แบบสัมภาษณ์แบบ

สังเกต และแบบสอบถาม โดยน�า เสนอผลการวิจ ัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

Analysis) ส่วนข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถาม น�า มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี�ยและค่าส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ในวงรอบที� 1 ครูโรงเรียนบ้านม่วงมีความรู้ความเข้าใจสามารถด�า 

เนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีขึ�น แต่ยงัมีปัญหาในการน�า ไปปฏิบัติจึงได้ร่วมกัน

แก้ปัญหาโดยพฒันา ในวงรอบที� 2 ท�า ให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจ สามารถด�า เนินการตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดีและปฏิบตัิได้ตามข ั �นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างทั �วถึง ครูเข้าใจใน

บทบาทผู้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ซึ�งส่งผลช่วยเสริมสร้างคุณภาพที�ดีให้แก่นักเรียน ทั �งด้าน

ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มคีุณธรรม จรยิธรรมและมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 มยุร ี สารบุีตร (2560) ได้วจิยัเกี�ยวกับปัจจยัความส�าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ที�มีผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาปัจจัยความส�าเร็จ

ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา เพื�อว ิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความส�าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา และเพื�อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�าเร็จที�ส่งผลต่อ

คุณภาพนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหารจ�านวน 375 คน เครื�องที�ส�าคญัได้แก่ แบบสอบถาม

ปัจจัยความส�าเร็จในการน�าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ และสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ 

วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี�ยร้อยละ การแจกแจงความถี� และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แนว

ทางการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณการวิเคราะห์เนื�อหา และสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยความส�าเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียนมี

ค่าเฉลี�ยระด ับมาก ความสัมพ ันธ์ระหว่างการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณภาพนักเรียนอยู่ใน

ระดบัมาก ปัจจยัความส�าเร็จการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุณภาพนักเรียนมีความสมัพันธ์ใน

ระดับมากอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาปัจจัยความส�าเร็จ

และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาควรจัดให้มี

ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา ความพอเพียงของทรพัยากร ความพร้อมของบุคลากร การคดักรองนักเรียน การ

ส่งต่อนักเรียนโดยปัจจยัความส�าเร็จและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน

อย่างมนีัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 มคี่าสมัประสทิธิ �การท�านายร้อยละ 97.8 
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ดังนั �น จากการศึกษาค้นคว้างานวิจ ัยที�เกี� ยวข้องพบว่า การพัฒนาครูมูร็อบบีย์มี

ความส�าคัญอย่างยิ�ง ทั �งนี�เนื�องจากครูเป็นจิกซอร์ตัวแรกที�ต้องท�าความเข้าใจ เพื�อน�าแนวทาง

หรอืกระบวนการไปใช้ได้ถูกวธิี อนัจะเกิดผลลพัธ์ที�ดีตามมา  

ข้อมูลที�ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องท�าให้ได้แนวทางในการพฒันาโดย

ค�านึงถึงทรพัยากรที�โรงเรียนพร้อม และเลือกแนวทางการพัฒนา � รูปแบบ ได้แก่ การประชุม

เพื�อท�าความเข้าใจและตระหนัก การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การประชุมกลุ่มย่อยและการนิเทศ  
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 บทที� 3  

วิธีด�ำเนินกำรวิจยั 

 

การวิจยัครั �งนี�ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวตัถุประสงค์เพื�อ

พัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัด

สงขลา ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ ได้แก่ การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจ (group 

meeting) การอบรมเชิงปฏิบัต ิการ (training workshop) การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (knowledge 

management) และการนิเทศติดตาม (supervision) ซึ�งมวีธิีการตามขั �นตอน ดงันี� 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

2. ขั�นตอนการด�าเนินการวจิยั 

3. เครื�องมอืที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

1. กลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี� ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

จ�านวน 13 คน โดยแบ่งเป็นผู้บรหิารจ�านวน 1 คน ครูมูร็อบบีย์จ�านวน 12 คน โดยผู้วจิยัใช้วิจัย

เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวผู้วจิยัได้ก�าหนดคุณสมบตัิ ดงันี� 

1) คณุสมบติัของกลุ่มตวัอย่ำงที�เลือกเข้ำศึกษำ (Inclusion criteria)    
   1.1) มอีายุตั �งแต่ 25-40 ปี 

1.2) เป็นครูที�อยู่เกี�ยวข้องกบัการดูแลนักเรยีนทั �งในและนอกเวลา 

                    1.3) เป็นครูที�สงักดัในกลุ่มภารกิจกิจการนักเรยีนที�ได้รบัการแต่งตั �ง 

     1.4) ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัทุกๆ ขั �นตอนจนจบการวจิยั 
1.5) เป็นครูที�ไม่ได้ผ่านการเป็นมูร็อบบีย์มอือาชีพมาก่อน  

 2)   เกณฑ์กำรคดัออกของกลุ่มตวัอย่ำง (Exclusion criteria) 

         2.1) ผู้ที�ถูกโยกย้ายงานไปสงักดัฝ่ายอื�นๆ ที�ไม่ใช่กลุ่มภารกิจกิจการนักเรยีน 

       2.2) ย้ายออกหรอืให้ออกจากสถานศึกษาตามเงื�อนไขที�โรงเรยีนก�าหนด  

      2.3) ผู้ที�ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที�ทางผู้วิจยัก�าหนดได้ 

       2.4) ไม่สามารถให้ข้อมูลให้จบตลอดการวจิยัหรอืขอถอนตวัจากการวจิยั 
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 3) ทำงเลือกอื�นหำกไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

  หากอาสาสมัครตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการวิจ ัยนี� ถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานหรือสิทธิต่างๆแต่ประการใด และผู้วิจยัจะคัดเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติในการคัดเข้า

มาแทน 

กำรได้มำซี�งกลุ่มเป้ำหมำย 

 ผู้วจิยัด�าเนินการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที�มคีุณสมบตัิตามเกณฑ์ที�ก�าหนดไว ้ดงันี� 

 1) ภายหลังจากที�ผู้วิจยัต ัดสินใจเลือกพื�นที�โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเป็นพื�นที�ในการ

วิจัยแล้ว เลือกกลุ่มตัวอย่างครูมูร ็อบบีย์ที�อยู่ในกลุ่มภารกิจกิจการนักเรียน ประกอบด้วยด้วย             

กลุ่มงานตัรฺบียะฮ์ครูและนักเรียนโดยมีหน้าที�หลักในการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตวิญญาณและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวิถีอิสลาม กลุ่มงานหอพัก ที�ท�าหน้าที�หลักในการดูแล

นักเรยีนนอกเวลาเรยีน และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  

 2) ผู้ว ิจัยได้เข้าพบครูมูร็อบบีย์กลุ่มตัวอย่าง พร้อมชี�แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียด

การท�าวจิยัให้ครูกลุ่มดงักล่าวฟังเพื�อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และผู้วจิยัขอความร่วมมอืในการ

เก็บข้อมูลต่างๆ ตามประเด็นที�สนใจ 

 3) ผู้วิจัยตัดสินใจเอาผู้บริหารจ�านวน 1 คน และครูมูร็อบบีย์จ�านวน 12 คน ตาม

คุณสมบตัิที�ก�าหนดในเกณฑ์คดัเข้า  

 

2. ขั �นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจยั 

 การด�าเนินการวจิยั ผู้วจิยัน�าเสนอแนวทางการด�าเนินการตามล�าดบัขั �นตอน ดงันี� 

ขั �นตอนที� 1 กำรประชุมเพื�อท�ำควำมเข้ำใจ (group meeting) โดยการด�าเนิน

ประชุมโดยชี�แจงท�าความเข้าใจแก่ครูมูร็อบบีย์ โดยนัดหมายครูกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวข้างต้นโดย

พร้อมเพรยีงกนั โดยมขีั �นตอนการด�าเนินการประชุม ดงันี� 
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

1. การ

เตรยีมการ

ก่อนประชุม 

1. ผู้ วิจ ัยสอบถาม หารือกับ

ครูมูร็อบบีย์ เพื�อก�าหนดวัน 

เวลาประชุมก่อนการประชุม 1 

สปัดาห ์

2. ผู้ ว ิ จั ย ต ร ว จ ส อ บ เ ว ล า

ผู้เข้าร่วมประชุมเบื�องต้น 

3. ผู้วิจัยจองห้องประชุมอิบนุ

คอนดูน อุปกรณ์โสต รวมทั�ง

อาหารว่างและเครื�องดื�ม 

4. เชิญประชุม โดยการสื�อสาร

ผ่านออนไลน์ 

5. จัดเตรียมใบลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุม 

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

วาระการประชุม

หรอืแบบฟอร์ม 

แบบ

ประเมนิ

ความพงึ

พอใจ 

และ

หลกัสูตร

การ

ด�าเนินงาน

ตรฺับียะฮ์

ส�าหรบั

ครูมูร็อบ

บีย ์

2. การ

เตรยีม

เนื�อหาการ

ประชุม 

1. ผู้ว ิจ ัยสอบถามผู้เชี�ยวชาญ

ด้านการตัรฺบียะฮ์นักเรียน เพื�อ

ก�าหนดประเด็นหรือเนื�อหาของ

แต่ละวาระ 

2. รวบรวมเนื� อหาตามวาระ 

ได้แก่ ประเด็น อะไรคอืการตัรฺบี

ยะฮ์ ความส�าคัญและเป้าหมาย 

กระบว นการในการด� า เ นิน

กิจกรรมตัรฺบียะฮ์ ผลผลลัพธ์ที�

ต้องการ หน้าที�ของครูมูร็อบบีย์

ในการขับเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์ 

เป็นต้น 

3. น�าเนื�อหาสื�อสารให้ทุกคน

รับทราบ โดยก่อนสื�อสารผู้ว ิจัย

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

ไม่ม ี  
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้ อ มู ล  แ ล ะ ใ ห้ ที� ป รึ ก ษ า

ตรวจสอบอีกรอบก่อนสื�อสาร

ทุกคน 

3. การ

ด�าเนินการ

ประชุม 

1. ผู้วิจัยตรวจสอบความพร้อม

ก่อนการประชุม  เช่น  ห้อง

ประชุม อุปกรณ์โสตฯ เบรกและ

อื�นๆ โดยทดสอบอุปกรณ์โสตฯ

ต่างๆ ว่ าสามารถใช้ง านไ ด้

ตามปกติหรือไม่ โดยให้ยึดไป

ตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วย

การขอใช้ห้องและอุปกรณ์ต่างๆ 

ผ่านฝ่ายโสตฯ ของโรงเรยีน 

2. ผู้ วิ จ ั ย เ ต รียม ไฟ ล์ ข้ อ มู ล

ส�าหรบับนัทึกการประชุมและไป

ก่อนเวลาไม่ต��ากว่า 10 นาท ี

3. ผู้ วิ จ ัย ใ น ฐาน ะผู้ บ ริห า ร

สถานศึกษาด�าเนินการประชุม

ตามวาระโดยมอบหมา ยให้

ตัวแทนครูมูร็อบบีย์เป็นผู้จด

บนัทึกการประชุม 

ผู้วจิยั 

ครูมูร็อบบีย ์

สมุดบันทึกการ

ป ร ะ ชุ ม ห รื อ

แ บ บ ฟ อ ร์ ม

บั น ทึ ก ก า ร

ประชุม 

 

4. การ

จดัท�า

รายงานการ

ประชุม 

1. ผู้ ว ิจ ัยน� า ไฟล์ บันทึก ก า ร

ประชุมมาเพิ�มเติมรายละเอียดที�

มีการอภิป ราย  แสดงความ

คดิเห็น หรอืมมีติในที�ประชุม 

2. ผู้วิจยัท�า To do list โดยสรุป

จากเนื�อหาการประชุม 

ผู้วจิยัและ

ครูมูร็อบบีย์

ที�จะบนัทึก

การประชุม 
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

3. ผู้วิจัยด�าเนินการตรวจสอบ

รายงานการประชุมและ To do 

list  

4. ผู้ว ิจ ัยส่งอีเมลหรือลิงค์เว็ป 

ร า ย ง า น กา ร ป ร ะ ชุ ม  แ จ้ ง

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ 

 

ขั �นตอนที� 2 กำรอบรมเชิงปฏิบติักำร (training workshop)  

เป็นวิธ ีการที�ผู้วิจัยใช้ในการสื�อสารหรือถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น

ข้อเท็จจรงิ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างวทิยากรและผู้เข้ารบัการฝึกอบรม เพื�อเพิ�มพูน

ความรู้และเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมตามที�องค์กรหรือหน่วยงานต้องการเครื�องมือหลกัที�ใช้ ได้แก่ 

แบบประเมนิความพงึพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยผู้วจิยัก�าหนดรูปแบบดงันี� 

2.1 การก�าหนดหลกัสูตรการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  

ผู้วิจัยได้ก�าหนดหลักสูตรการอบรมครูมูร็อบบีย์ตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร

ของสถาบนัอสัสลาม มหาวทิยาลยัฟาฎอนี โดยก�าหนดหวัข้อตามประเด็นในการพฒันา ดงันี� 

ที� ประเด็น ความถี�/ชั �วโมง เครื�องมอื การประเมนิ 

1 มูกอดดีมะฮ์ตัรฺบียะฮ์ (เกริ�น

น� าภาพรวมของกา รตัรฺบี

ย ะ ฮ์ )  ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ

ความส�าคญัของการตรฺับียะฮ์ 

1 เอกสาร

ประกอบการ

อบรม 

แบบประเมิน

ความพงึพอใจ

ในการเข้าร่วม

อบรมเชิง

ปฏิบตัิการ 2 ปัจจยัความส�าเร็จในการตัรฺบี

ยะฮ ์

2  

3 การดะอฺวะฮ์และการตัรฺบียะฮ์ 

ขั �นตอนหรือล�าด ับการตัรฺบี

ยะฮ ์

1  

4 บทบาทของครูมูร็อบบีย ์ 2  
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ที� ประเด็น ความถี�/ชั �วโมง เครื�องมอื การประเมนิ 

 คุณ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พา ะ ข อ ง

การตรฺับียะฮ์ 

  

5 ประเภทของการตรฺับียะฮ์ 1  

6 สื�อทั �ง  � ในการตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน 

3  

 

2.2 การก�าหนดแนวทางการอบรม 

ผู้วิจยัได้ออกแบบประเด็น ขั �นตอน ผู้เกี�ยวข้อง เอกสารหรือแบบฟอร์มและเครื�องมือที�

เกี�ยวข้องตามรายละเอียด ดงันี� 
 

ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

1. ก�าหนด

ประเด็นที�

ส�าคญัใน

การ

ฝึกอบรม 

1. ก�าหนดประเด็นที�ส�าคัญใน

การฝึกอบรม ได้แก่ 1) เนื�อหา

สาระต้องมีแบบแผนตามเนื�อหา

อบรมตามหลักสูตร โดยเริ�มจาก

ความเข้าใจทั �วไปของการตัรฺบี

ยะฮ์ การน�าวิถ ีต ัรฺบียะฮ์ไปใช้ 

และการประเมินผลการตัรฺบียะฮ์

นัก เรียน ส� าหรับก ารอบรม

ปฏิบัติการตามแผนการวิจ ัยนี�

ผู้ ว ิจ ัย เน้ นไปที� คว าม เ ข้ า ใ จ

เบื�องต้น และวิธีการด�าเนินงาน

ตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบ

บีย์ 2) ผู้วจิยัก�าหนดเวลาส�าหรบั

เปิดค�าถามและค�าตอบเพิ�มเติม

กับ ค รู มู ร็ อ บ บี ย์ ที� เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรม 3)  ว ิทยาก รจัดท� า

เอกสารประกอบการน�าเสนอ 

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

บันทึกก าร เข้า

ร่วมการอบรม 

แบบ

ประเมนิ

ความพงึ

พอใจใน

การเข้า

ร่วมอบรม

เชิง

ปฏิบตัิการ 
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

(hand out)  แล ะช่ วยแนะน� า  

ชี�แนะวิธีปฏิบัต ิอ ย่าง ใกล้ชิด

ขณะครูมูร็อบบีย์ก�าลังด�าเนิน

กิจกรรม โดย เทคนิคที�ใช้คือ ใช้

สื�อการสอนช่วยในการน�าเสนอ, 

อภิปรายกลุ่มย่อย 

2. การ

ก�าหนด

ลกัษณะ

ของเนื�อหา 

เทคนิคที�ผู้ว ิจ ัยน�ามาใช้ ได้แก่ 

เน้นการปฏิบัติมากกว่ าการ

บรรยายทฤษฎ ีโดยให้ครูมูร็อบ

บีย์ได้ร่วมกันคิด ร่วมออกแบบ

และสะท้อนผลการด�าเนินงานตัรฺ

บี ย ะ ฮ์ ที� ผ่ า น ม า  เ กี� ย ว กั บ

แ น ว ท า ง ก า ร ด� า เ นิ น ก ลุ่ ม

ศึกษาอัล กุร อ่าน โดยผู้ว ิจัย

น� า เ สนอวิดีโ อ ตั วอย่ า งก าร

ด�าเนินการกิจกรรมตัรฺบียะฮ์

นักเรียนของครูกลุ่มตัวอย่าง 

และให้แต่ละกลุ่มจบักลุ่มทดลอง

ท�ากลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านหรือฮา

ล า เ ก า ะ ฮ์ ต า ม ที� ห ล ก สู ต ร

โรงเรียนก�าหนด โดยมีวิทยากร

และผู้วิจยัเองคอยสงัเกต บันทึก

และสะท้อนผลสู่ครูมูร็อบบีย์เพื�อ

ปรบัรุงแก้ไข 

ผู้ วิ จั ย แ ล ะ

ครูมูร็อบบยี ์

หลกัสูตรฯ 

3. การ

ก�าหนดหรอื

โดยผู้วิจ ัยใช้กลุ่มครูมูร็อบบีย์

จ�านวน 12 ท่าน โดยคัดเลือก

ตามเกณฑ์การค ัดเข้าและคัด

ผู้วจิยั 

ครูมูร็อบบีย ์
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

จ�านวนผู้

เข้าอบรม 

ออกที�ก�าหนดไว้แล้ว เพื�อให้ทุก

คนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

อย่างทั �วถึง 

4. การ

ก�าหนด

บทบาท

ผู้เข้าร่วม

อบรมฯ 

บทบาทผู้เข้าอบรม (ครูมูร็อบ

บีย์) และวิทยากร คอยประเมิน

ผู้เข้าร่วมอบรมเกี�ยวกับความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถด�าเนิน

กิจกรรมตัรบียะฮ์ได้ โดยเปิด

โอกาสให้ทุกคนแสดงความรู้

ความสามารถ และเป็นกนัเอง มี

ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที� 

ผู้ วิ จั ย แ ล ะ

ครูมูร็อบบีย ์

 

5. การ

สะท้อนผล 

1.การสะท้อนผลโดยผู้ว ิจัยเปิด

เวทีให้ครูมูร็อบบีย์สรุปสะท้อน

ผลการเก็บข้อมูลภายหลังจาก

ก า ร ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม

ก�าหนดการเสร็จแล้วในภายหลัง

ก่อนการปิดการอบรม 

2. ผู้วิจ ัยประเมินผลภาพรวม

การอบรมใช้การสังเกต โดยมี

เครื�องมอืที�ส�าคญัคอื แบบสงัเกต

การเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้  

ความเข้าใจ และการปฏิบัติ

กิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุร่อาน

ตามหลักสูตรไ ด้ที� โ ร ง เรีย น

ก�าหนด 

ผู้ วิ จั ย แ ล ะ

ครูมูร็อบบีย ์
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ขั �นตอนที� 3 กำรแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (knowledge management)  

ขั�นตอนที� 3 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (knowledge management) การแลกเปลี�ยนเรียนรู้

เป็นปัจจัยที�ส่งผลให้เกิด องค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และแบ่งปัน

ประสบการณ์ที�ดี โดยผู้วจิยัด�าเนินการตามขั �นตอน ดงันี� 

ภายหลังการประชุมเพื�อท�าความเข้าใจครูมูร็อบบีย์เพื�อสร้างความตระหนักในการ

ขบัเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์ในโรงเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ครูมูร ็อบบีย์แต่ละคนจะท�า

หน้าที�ในการด�าเนินกิจกรรมฮาลาเกาะฮ์หรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านกับนักเรียนแต่ละกลุ่มตาม

หลักสูตรและหลกัการที�ได้รบัการอบรมตามขั �นตอนที� 1 และ 2 เครื�องมือที�ครูมูร็อบบีย์ใช้ในการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์คือ หล ักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โดยมีนักเรียนในการดูแลของ

แต่ละคน 10-13 คน  

หลังจากครูมูร็อบบีย์ได้ด�าเนินการกลุ่มศึกษาอิสลามแล้ว ทางผู้วิจัยจะนัดประชุมครู

ดงักล่าวที�ห้องประชุมเพื�อสะท้อนผลที�ครูมูร็อบบีย์ได้ลงไปด�าเนินกรรมตามแผนการเรียนรู้ราย

คาบ การสะท้อนผล (Reflecting) ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื�อ

สรุปผลการด�าเนินงาน ผลการเรยีนรู้และข้อเสนอแนะ โดยผู้วจิยัสงัเคราะห์แล้วเขียนเป็นสรุปผล

พร้อมจัดท�าเป็นเอกสาร เพื�อน�าผลที�ได้รับอภิปรายผลและสรุปผลการด�าเนินงานต่อไป โดย

ก�าหนดการสะท้อนผลการด�าเนินงานสัปดาห์ละ 1 ครั �ง รวม 5 ครั�ง และน�าผลที�ได้ไปแก้ไข

ปรบัปรุงต่อไป  

เครื�องมือที�ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR : After Action 

Review) และหลกัสูตรการด�าเนินกลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน โดยสามารถน�าเสนอตามตาราง ดงันี� 
 

ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

1. ขั�นเริ�ม

กิจกรรม 

 

1. ผู้วิจยัได้คดัเลือกหาผู้น�าหรือ

ทีมน�ากลุ่ม โดยได้อธิบายถึง

ห ลั ก ก า ร แ ล ะ เ ห ตุ ผ ล 

รายละเอียดที�จ�าเป็น ให้เข้าใจ 

เพื�อให้ทีมน� าสามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้ตามเป้าหมายที�วาง

ไว้ กล่ าวคือ ทุกคนในกลุ่ ม

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

บันทึกก ารเ ข้ า

ร่วมการอบรม 

แบบ

บนัทึกการ

ทบทวน

หลงัการ

ปฏิบตัิงาน 

และ

หลกัสูตร
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

สามารถสะท้อนผลได้อ ย่าง

อิสระ  

2. ผู้วิจยัได้ก�าหนดหวัข้อในการ

ด�าเนินกิจกรรม คือ การสะท้อน

ผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของ

ครูมูร ็อบบีย์ โดยมีขอบเขตจาก

ก า ร ด� า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม

ศึกษาอัลกุรอ่านที�ได้ด�าเนินการ 

จากนั �นให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สะท้อนผลที�เกิดขึ�นในกลุ่มของ

ตวัเอง โดยผู้วจิยัจะเป็นผู้บันทึก

ผลด้วยตวัเอง 

การ

ด�าเนินงาน

ตรฺับียะฮ์

ส�าหรบั

ครูมูร็อบ

บีย ์

2. ขั�น

ด�าเนิน

กิจกรรม 

1. ผู้ว ิจัยท�าหน้าที�ร่วมกันทีมน�า

ใ น ก า ร ตั � ง ป ร ะ เ ด็ น  เ ช่ น 

เป้าหมายในการสะท้อนผลครั �ง

นี�คืออะไร สิ�งที�แต่ละท่านบรรลุ

เป้าหมายคืออะไร เพราะเหตุใด 

สิ�งที�ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร 

เ พ ร า ะ เ ห ตุ ใ ด  2. ผู้ วิ จ ั ย

มอบหมายให้ เ ลข ากลุ่ มท� า

หน้าที�ในการจบัประเด็นร่วมกับ

ผู้ว ิจ ัย บันทึกเรื�องราวที�แต่ละ

ท่ านได้แสด งความคิด เห็ น 

ความสัมพันธ์ที�เกิดขึ�นจากการ

สนทนา บันทึกย่อสาระส�าค ัญที�

เกิดขึ�น และปรับเป็นเอกสาร

อย่างเป็นระบบ 

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

บนัทึกการ

สะท้อนผล 
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ประเด็น 
 

ขั�นตอน 
 

ผู้เกี�ยวข้อง 
 

เอกสาร/ฟอร์ม 
 

เครื�องมอื 

3. สรุปและ

สะท้อนผล

เพื�อต่อยอด

ความคดิ 

1. ผู้วจิยัร่วมกบัครูมูร็อบบีย์ร่วม

ทบทวนหรือประเมินผลของ

กิจกรรมในแต่ละครั �งว่ามีจุดเด่น 

จุดด้อย  รว มทั �ง โอกาสแล ะ

อุปสรรคอย่างไรบ้าง ในการ

ด�าเนินกิจกรรม เพื�อเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุ งการด� า เ นิ น

กิจกรรมและการสะท้อนผลใน

ครั �งต่อไปให้ดีขึ�น  

2. ผู้วจัยเปิดโอกาสให้สมาชิกที�

ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ใ น ก ลุ่ ม ไ ด้

เ สน อแน ะข้อคิด เห็นต่ า งๆ 

เพิ�มเติมเพื�อการปรับปรุงให้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ป้ าห ม า ย ที�

ก�าหนดไว้  

1. ผู้วจิยั 

2. ครูมูร็อบ

บีย ์

 

 

ขั �นตอนที� 4 กำรนิเทศติดตำม (supervision) 

การนิเทศเป็นกระบวนการที�ผู้นิเทศให้การแนะน�าให้กลุ่มเป้าหมายเพื�อให้เกิดความรู้  

เข้าใจ และน�าแนวทางการตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา         

จัดกิจกรรมโดยก�าหนดให้ผู้วิจัยซึ�งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูมูร็อบบีย์ โรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาคาร จงัหวดัสงขลา เป็นผู้นิเทศ ก�ากับ ติดตาม เพื�อให้การด�าเนินงานขบัเคลื�อน

ไปอย่างต่อเนื�องเป็นระยะๆ ตามรายละเอียด ดงันี� 
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ประเด็น ขั�นตอน ผู้เกี�ยวข้อง เอกสาร/ฟอร์ม เครื�องมอื 

 การนิเทศ 1. ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า

เอกสาร งานวิจ ัยที�

เกี�ยวข้องเพื�อ เป็น

กรอบแนว ทาง ใ น

การด�าเนินการนิเทศ 

โ ด ย ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า

วิธ ีการ แนวทางใน

การนิเทศ และผลที�

ต้ อ ง ก า ร จา กกา ร

นิเทศ  

2. ผู้วจิยัออกแบบ

การนิเทศ โดยน�า

ข้อมูลพื�นฐานที�ได้

จากข้อ 1 มา

สงัเคราะห์ร่าง

รูปแบบการนิเทศ 

และน�าต้นแบบ

รูปแบบหรอื

เครื�องมอืที�

พฒันาขึ�นไป

ตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล โดย

ผู้เชี�ยวชาญ น�าผลที�

ได้จากการ

ตรวจสอบไปแก้ไข

ปรบัปรุงให้มี

- ผู้วจิยั 

- ครูมูร็อบบีย ์

 

- บนัทึก 

  การนิเทศ 

- แบบ

บนัทึกการ

นิเทศ 
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ประเด็น ขั�นตอน ผู้เกี�ยวข้อง เอกสาร/ฟอร์ม เครื�องมอื 

ประสิทธิภาพมาก

ยิ�งขึ�น 

3. ผู้วจิยัน�ารูปแบบ

และเครื�องมอืไปใช้

ในภาคสนาม โดยใช้

วธิีการทดลองเชิง

ปฏิบตัิการกบักลุ่ม

ตวัอย่าง 

4. น�าผลที�ได้จาก

การนิเทศมา

ประมวลผลแล้ว

สรุปผลน�าเสนอเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร

ต่อไป 

  

ผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศการจดักิจกรรมกลุ่มศึกษาของครูมูร ็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

เอง และน�าผลที�ได้มาร่วมพูดคุย สะท้อนผลร่วมกันกับครูมูร็อบบีย์กลุ่มตัวอย่างเพื�อให้ครูมูร็อบ

บีย์ได้แลกเปลี�ยนเปลี�ยนร่วมกัน โดยผู้วิจัยเป็นผู้รวมรวมประเด็นต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อ

ประมวลผล 

 

3. เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�าแนกเป็นประเภท ล ักษณะ วิธีการการสร้าง 

และการหาคุณภาพของเครื�องมอื ดงันี� 

 3.1 ประเภทเครื�องมือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 

  3.1.1 เครื�องมือที�ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรก�าหนด ได้แก่ 

หลกัสูตรการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน โรงเรยีนหาด่ใหญ่วทิยาคาร จงัหวดัสงขลา 

  3.1.2 เครื�องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
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   3.1.2.1 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัประชุม 

   3.1.2.2 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

   3.1.2.3 แบบบนัทึกการทบทวนหลงัการปฏิบตัิการ 

     3.1.2.4 แบบบนัทึกผลการนิเทศ 

 

3.2 เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

  3.2.1 หลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์  โดยคู่มือหรือ

หลักสูตรในการตัรฺบียะฮ์ที�ผู้วิจัยน�ามาใช้การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ในครั �งนี�ผู้วิจ ัย

เป็นคณะกรรมการในการยกร่างหล ักสูตร ซึ�งหล ักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้เชี�ยวชาญวิพากษ์และแก้ไขเรียบร้อยแล้วก่อนน�ามาใช้ในการวิจ ัยครั�งนี� ท ั�งนี�เป็นหลักสูตรที�

สถาบันอัสสลามได้มอบหมายให้คณะกรรมด�าเนินงานซึ�งผู้วิจัยได้เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรร่วม 

โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ดังกล่าวผู้วิจัยน�าเสนอขั �นตอนที�ได้

ด�าเนินการก่อนน�ามาใช้พฒันาครูมูร็อบบีย์ ดงันี� 

 

  ขั �นตอนที� 1 ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลพื�นฐำน   

      วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั  

    เพื�อส�ารวจข้อมูลพื�นฐานที�จ�าเป็นต่อการพฒันาหลกัสูตรการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์

ส�าหรบัครูมูร็อบบีย ์โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 

วิธีกำรศึกษำ 

   1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที�เกี�ยวกับการตัรฺบียะฮ์นักเรียน เครื�องมือและ

รายละเอียดที�เกี�ยวข้อง เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร 

      2. ศึกษาส�ารวจองค์ความรู้อ ิสลาม เพื�อเป็นข้อมูลในการสร้างกรอบความคิด

เบื�องต้นของหลักสูตรหลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย ์โรงเรียนหาดใหญ่

วิทยาคาร เป็นการศึกษาข้อมูลพื�นฐานเกี�ยวกับเนื�อหา รายละเอียดตามหลักสูตรแกน และองค์

ความรู้ในอิสลามในด้านต่างๆจากเอกสารที�เกี�ยวข้องที�สอดคล้องกบัเจตนารมณ์แห่งหลกัสูตร 

   3. ศึกษาเอกส ารหลัก สูต รตัรฺบี ย ะฮ์ แ กนกล างของสถา บันอัสสล า ม 

มหาวทิยาลยัฟาฎอนี พุทธศกัราช 2562 เพื�อเป็นแนวทางในการออกแบบหลกัสูตร 
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  กลุ่มตวัอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล 

     1. งานวิจยัที�เกี�ยวก ับการตัรฺบียะฮ์ เพื�อเป็นแนวทางในการส�ารวจองค์ความรู้ที�

เกี�ยวข้องกบัการตรฺับียะฮ์ 

     2. ปรชัญา แนวคดิเกี�ยวกบัการศึกษาในอิสลามและการตรฺับียะฮ์ 

   3. หลักสูตรตัรฺบียะฮ์แกนกลางของสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 

พุทธศกัราช 2562 

    เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

   เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย 

ปรชัญา แนวคิดเกี�ยวกับการศึกษาในอิสลามและการตัรฺบียะฮ์ และหลักสูตรตัรฺบียะฮ์แกนกลาง

ของสถาบนัอสัสลาม มหาวทิยาลยัฟาฎอนี พุทธศกัราช 2562 

     กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1. ผู้วจิยัศึกษา วเิคราะห์เอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวกบัการตรฺับียะฮ์ในอิสลาม 

   2. ผู้ว ิจัยศึกษาส�ารวจองค์ความรู้อิสลามที�สอดคล้องตามหลักสูตรก�าหนดจาก

เอกสารที�เกี�ยวข้อง 

   3. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารหลักสูตรตัรฺบียะฮ์แกนกลางของสถาบันอัสสลาม 

มหาวทิยาลยัฟาฎอนี พุทธศกัราช 2562 

   กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

    น�าข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื�อหารวมทั �งวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการตรฺับียะฮ์ 

 

   ขั �นตอนที� 2 เพื�อพฒันาและหาคุณภาพของหลกัสูตร 

   วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 

   เพื�อพ ัฒนากรอบหลักสูต รตั รฺบียะฮ์ แกน กลาง ของสถาบันอัสสล าม 

มหาวทิยาลยัฟาฎอนี พุทธศกัราช 2562 

    วิธีกำรศึกษำ  

   1.  การก�าหนดโครงร่างหล ักสูตรตัรฺบียะฮ์แกนกลางของสถาบันอัสสลาม 

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี พุทธศักราช 2562 โดยการด�าเนินการในข ั�นตอนนี�เป็นการวิเคราะห์

เอกสารจากต�าราและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง เพื�อก�าหนดโครงร่างของหลกัสูตร ดงันี� 
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      1.1 หลกัการของหลกัสูตร 

      1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

      1.3 ค�าอธิบายในรายวชิาต่างๆทีก�าหนด  

      1.4 หน่วยการเรยีนรู้หรอืโครงสร้างการจดัการเรยีนรู้ในกลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน 

      1.5 แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบตามกลุ่มนักเรียนที�หลกัสูตรตัรฺบียะฮ์ของ

โรงเรยีนก�าหนด มรีายละเอียดของแผนการจดัการเรยีนรู้ ดงันี� 

ตำรำงที� 13 ตารางแจกแจงตารางแจกแจงการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 

แผนที� หวัข้อเรื�องหรือประเด็นที�ส�ำคญั เวลำเรียน 

(ชม.) 

1 เนื�อหาหลกัได้แก่ ซูเราะฮ์อตัตีน อายะฮ์ที� 1-4  มุมมองชีวประวตัิซอ

ฮาบะฮ์ อบูบักรฺ อัศศิดดีก  โดยมีกิจกรรมการด�าเนินการตามแผน 

ดงันี� 

1) การเริ�มด้วยข้อเตือนใจหรือข้อคิดเพื�อกระตุ้นผู้เร ียน (ตัซกี

ยะฮ์) ใช้เวลา 3-5 นาท ี

2) ตัวแทนน�าเสนอตัฟซีรฺอัลกุรอ่านซูเราะห์อัตตีน โองการที� 1-4 

(เนื�อหาตามหลกัสูตรก�าหนด) ใช้เวลา 30 นาที (ทุกคนร่วมกัน

ถอดบทเรยีนร่วมกนั) 

3) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอมุมมองชีวิตซอ

ฮาบะฮ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  

4) ครูมูร ็อบบีย์สอบถามปัญหาสมาชิกในกลุ่มพร้อมหาแนวทาง

ร่วมกนั ใช้เวลา 15 นาท ี

5) ครูมูร็อบบีย์ติดตามอามลัในรอบสปัดาห์ของสมาชิกรายบุคคล 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

6) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอข่าวสารเกี�ยวกับ

โลกมุสลิมในหรอืต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

2 
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แผนที� หวัข้อเรื�องหรือประเด็นที�ส�ำคญั เวลำเรียน 

(ชม.) 

7) ครูมูร ็อบบีย์แบ่งหน้าที�แก่สมาชิกในการพบปะครั �งถ ัดไป ใช้

เวลาประมาณ 5-10 นาท ี

2 เนื�อหาหลกัได้แก่ ซูเราะฮ์อตัตีน อายะฮ์ที� 1-4  มุมมองชีวประวตัิซอ

ฮาบะฮ์ อุมัร บิน อัล-ค็อตตอบ  โดยมีกิจกรรมการด�าเนินการตาม

แผน ดงันี� 

1) การเริ�มด้วยข้อเตือนใจหรือข้อคิดเพื�อกระตุ้นผู้เร ียน (ตัซกี

ยะฮ์) ใช้เวลา 3-5 นาท ี

2) ตัวแทนน�าเสนอตัฟซีรฺอัลกุรอ่านซูเราะห์อัตตีน โองการที� 1-4 

(เนื�อหาตามหลกัสูตรก�าหนด) ใช้เวลา 30 นาที (ทุกคนร่วมกัน

ถอดบทเรยีนร่วมกนั) 

3) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอมุมมองชีวิตซอ

ฮาบะฮ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  

4) ครูมูร ็อบบีย์สอบถามปัญหาสมาชิกในกลุ่มพร้อมหาแนวทาง

ร่วมกนั ใช้เวลา 15 นาท ี

5) ครูมูร็อบบยี์ติดตามอามลัในรอบสปัดาห์ของสมาชิกรายบุคคล 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

6) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอข่าวสารเกี�ยวกับ

โลกมุสลิมในหรอืต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

7) ครูมูร ็อบบีย์แบ่งหน้าที�แก่สมาชิกในการพบปะครั �งถ ัดไป ใช้

เวลาประมาณ 5-10 นาท ี

2 

3 เนื�อหาหลกัได้แก่ ซูเราะฮ์อตัตีน อายะฮ์ที� 1-4  มุมมองชีวประวตัิซอ

ฮาบะฮ์ อุษมาน บิน อฟัฟาน  โดยมกีิจกรรมการด�าเนินการตามแผน 

ดงันี� 

2 
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แผนที� หวัข้อเรื�องหรือประเด็นที�ส�ำคญั เวลำเรียน 

(ชม.) 

1) การเริ�มด้วยข้อเตือนใจหรือข้อคิดเพื�อกระตุ้นผู้เร ียน (ตัซกี

ยะฮ์) ใช้เวลา 3-5 นาท ี

2) ตัวแทนน�าเสนอตัฟซีรฺอัลกุรอ่านซูเราะห์อัตตีน โองการที� 1-4 

(เนื�อหาตามหลกัสูตรก�าหนด) ใช้เวลา 30 นาที (ทุกคนร่วมกัน

ถอดบทเรยีนร่วมกนั) 

3) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอมุมมองชีวิตซอ

ฮาบะฮ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  

4) ครูมูร ็อบบีย์สอบถามปัญหาสมาชิกในกลุ่มพร้อมหาแนวทาง

ร่วมกนั ใช้เวลา 15 นาท ี

5) ครูมูร็อบบีย์ตดิตามอามลัในรอบสปัดาห์ของสมาชิกรายบุคคล 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

6) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอข่าวสารเกี�ยวกับ

โลกมุสลิมในหรือต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

ครูมูร ็อบบีย์แบ่งหน้าที�แก่สมาชิกในการพบปะครั �งถ ัดไป ใช้

เวลาประมาณ 5-10 นาท ี

4 เนื�อหาหลกัได้แก่ ซูเราะฮ์อตัตีน อายะฮ์ที� 1-4  มุมมองชีวประวตัิซอ

ฮาบะฮ์อาลี บิน อบีฏอลิบ  โดยมีกิจกรรมการด�าเนินการตามแผน 

ดงันี� 

1) การเริ�มด้วยข้อเตือนใจหรือข้อคิดเพื�อกระตุ้นผู้ เรียน (ตัซกี

ยะฮ์) ใช้เวลา 3-5 นาท ี

2) ตัวแทนน�าเสนอตัฟซีรฺอัลกุรอ่านซูเราะห์อัตตีน โองการที� 1-4 

(เนื�อหาตามหลกัสูตรก�าหนด) ใช้เวลา 30 นาที (ทุกคนร่วมกัน

ถอดบทเรยีนร่วมกนั) 

2 
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แผนที� หวัข้อเรื�องหรือประเด็นที�ส�ำคญั เวลำเรียน 

(ชม.) 

3) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอมุมมองชีวิตซอ

ฮาบะฮ์ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที  

4) ครูมูร ็อบบีย์สอบถามปัญหาสมาชิกในกลุ่มพร้อมหาแนวทาง

ร่วมกนั ใช้เวลา 15 นาท ี

5) ครูมูร็อบบีย์ติดตามอามลัในรอบสปัดาห์ของสมาชิกรายบุคคล 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี

6) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับมอบหมายน�าเสนอข่าวสารเกี�ยวกับ

โลกมุสลิมในหรอืต่างประเทศ ใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี

ครูมูร็อบบีย์แบ่งหน้าที�แก่สมาชิกในการพบปะครั �งถ ัดไป ใช้เวลา

ประมาณ 5-10 นาท ี
 

* จ�านวนแผนการจัดการเรียนรู้ที�ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจ ัยครั �งนี�ทั �งหมด 5 แผนการจัดการ

เรยีนรู้ รวม 10 ชั �วโมง  

   2. การตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างหลักสูตร ภายหลังจากที�มีการสร้างหลักสูตรแล้ว

ขั �นตอนนี�เป็นการน�าหลักสูตรที�สร้างขึ�นไปตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างหล ักสูตร โดย

ผู้เชี�ยวชาญด้านการพฒันาหลกัสูตร และพจิารณาความสอดคล้องเหมาะสม ของหลกัสูตรดงันี� 

  2.1 การประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร เป็นการประเมินแต่ละ

องค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและ บริบทของ

สถานศึกษาหรอืไม่ 

  2.2 การประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหล ักสูตร เป็นการประเมินว่า

องค์ประกอบต่างๆ ของโครงร่างหลกัสูตรมคีวามสอดคล้องกันเพยีงใด ทั �งหลกัการของหลักสูตร 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รายละเอียดที�เกี�ยวข้องแต่ละวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ

จดัการเรยีนรูร้ายคาบ 

  กลุ่มตวัอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล 

         ผู้เชี�ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของหลกัสูตรได้มาโดยวธิีเลือกแบบเจาะจงจ�านวน 3 คน 
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   เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

              เครื�องมอืที�ใช้เป็นแบบตรวจสอบหลกัสูตร (IOC) จ�านวน 1 ฉบบั โดยมขีั �นตอน

ในการสร้างดงันี� 

1) ศึกษารายละเอียดของโครงร่างหลกัสูตร 

2) ก�าหนดประเด็นที�จะท�าการประเมนิแล้วน�ามาเขียนเป็นข้อค�าถาม 

3) น�าแบบประเมินให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

จากนั �นน�ามาปรบัปรุงแก้ไข 

4) น�าแบบประเมินไปให้ผู้เชี�ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จ�านวน 3 คน 

พจิารณาตรวจสอบประเด็นต่างๆ ของลกัษณะของข้อค�าถาม และภาษาที�ใช ้

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที�ผู้เชี�ยวชาญเสนอแนะ แล้วจัดท�าเป็น

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วจิยัด�าเนินการส่งแบบประเมนิให้กลุ่มตวัอย่างและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

      1) การวิเคราะห์ข้อมูลที�รวบรวมได้จากแบบประเมินความเหมาะสมของโครง

ร่างหลกัสูตร ผู้วจิยัจะเสนอในรูปของคะแนนเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน โดยน�าค�าตอบจาก

แบบสอบถามของผู้เชี�ยวชาญแต่ละคนมาให้ค่าน��าหนักเป็นคะแนน ดงันี� 

มคีวามเห็นว่า เหมาะสมมากที�สุด ให ้ 5 คะแนน 

มคีวามเห็นว่า เหมาะสมมาก  ให ้ 4 คะแนน 

มคีวามเห็นว่า เหมาะสมปานกลาง ให้  3 คะแนน 

มคีวามเห็นว่า เหมาะสมน้อย  ให ้ 2 คะแนน 

มคีวามเห็นว่า เหมาะสมน้อยที�สุด ให้  1 คะแนน 

 

   จากนั�นค�านวณคะแนนเฉลี�ยความเหมาะสมจากความคิดเห็นผู้เชี�ยวชาญ โดย

เทียบเกณฑ์ ดงันี� 

  ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
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ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 

ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที�สุด 

   การก�าหนดคะแนนเฉลี�ยของคะแนนความเหมาะสม คือ ถ้าคะแนนเฉลี�ยความ

คิดเห็นของผู้เชี�ยวชาญมีค่าตั �งแต่ 3.50 ขึ�นไป ถือว่าโครงร่างหลักสูตรมีคุณภาพเหมาะสมใน

เบื�องต้น ไม่ต้องท�าการปรบัปรุง 

  2) การวิเคราะห์ขอ้มูลที�รวบรวมได้จากแบบประเมินความสอดคล้องของโครง

ร่างหลักสูตร ใช้ประยุกต์ใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item – Objective Congruence = 

IOC) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ถือว่าโครงร่างหลักสูตรนั �นมี

ความสอดคล้อง ซึ�งผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่ามคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00   
 

     ขั �นตอนที� 3 ทดลองใช้หลกัสูตรการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์ส�าหรบัครูมูร็อบบีย ์

  วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 

    เพื�อใช้หลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์ โดยมีวิธีการและ

ขั �นตอนในการด�าเนินการ ดงันี� 

   โดยมีวิธีการและขั �นในการด�าเนินการ คือ ทดลองเพื�อหาคุณภาพของหลักสูตร 

การด�าเนินการในขั �นตอนนี�เป็นการน�าหลกัสูตรที�ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างซึ�งเป็น

กลุ่มเป้าหมายในการน�าหล ักสูตรไปใช้จรงิ การทดลองใช้หลักสูตรในขั �นนี�จะเป็นการทดลองเพื�อ

หาคุณภาพของหลักสูตร จะทดลองใช้หลักสูตรในหน่วยการเรียนรู้ที�ผู้ว ิจัยสนใจ  คือ แผนการ

จัดการเรียนรู้รายคาบ (หลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์ ) ภาคเรียนที� 1 ปี

การศึกษา 2562 ระยะเวลา 8 ชั �วโมง ซึ�งในหน่วยการเรยีนรู้ที�เลือกนั�นผู้วิจยัด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม

ศึกษา           อลักุรอ่านนด้วยตวัเอง การด�าเนินการในขั �นตอนนี�มรีายละเอียด ดงันี� 

วิธีกำรศึกษำ 

   ในขั �นทดลองใช้หลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์ โรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาคาร ด�าเนินการทดลองใช้หลักสูตร ในขั �นนี�ผู้วิจัยน�าหลักสูตรที�พ ัฒนาขึ�นจาก

ขั �นตอนที� 2 ไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มแกนน�าระดบัชั �นมธัยมศึกษาปีที� 4 ภาคเรียนที� 1 ปี

การศึกษา 2562 โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร จ�านวน 10 คน ที�ไม่ใช่กลุ่มทดลองเพื�อหาคุณภาพ

ของหลักสูตร ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรใน

ด้านภาษา การจัดกระบวนการกลุ่มตามแนวทางที�ทางสถานศึกษาก�าหนดและระยะเวลาที�ใช้ 

เป็นต้น โดยผู้วจิยัเป็นผู้ด�าเนินการจดัการเรียนรู้เอง 
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   กลุ่มตวัอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล 

     กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการทดลองใช้หลักสูตร ได้แก่ กลุ่มนักเรียนแกนน�า ภาค

เรียน    ที� 1 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลา 5 หน่วยการเรียนรู้ รวม 10 ชั �วโมง ได้มาโดยใช้

วธิีการเลือกแบบเจาะจง 

   เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วธิีการสงัเกต โดยน�าแบบสงัเกตบนัทึกข้อมูลแบบพรรณนา  

 

ขั �นตอนที� 4 ประเมินหลกัสูตรกำรตรฺับียะฮ์ส�ำหรบัครูมูรอ็บบีย์  
 

วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 

 เพื�อประเมินหลักสูตรการตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 

จงัหวดัสงขลา ที�พฒันาขึ�นโดยใช้กรอบแผนการจดักิจกรรมจ�านวน 5 แผน รวม 10 ชั �วโมง  

 วิธีกำรศึกษำ 

 ในขั �นนี�เป็นการประเมินผลการใช้หลกัสูตรของครูมูร็อบบีย์  โดยด�าเนินการดงันี� 

 1. การประเมินปัจจัยเบื�องต้นในด้าน บุคลากร สื�อ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาและแหล่ง

เรยีนรู้ นักเรยีนและปัจจยัที�เอื�ออ�านวยต่อการกิจกรรมและการบรหิารหลกัสูตร 

 2. การประเมินการะบวนการ ในด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมนิผลและการบรหิารหลกัสูตร 

 3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรที�ได้

จากการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างในขั �นตอนที� 3  

กลุ่มตวัอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล 

 1) ผู้บริหารกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1 คน ที�ท�าหน้าที�ในการตัรฺบียะฮ์นักเรียนตามระบบที�

โรงเรยีนก�าหนด 

 2) ครูมูร็อบบีย์กลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 12 คน 

เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในข ั �นตอนนี�ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจยัเบื�องต้น กระบวนการน�า

หลักสูตรไปใช้ และผลผลิตจากการน�าหลักสูตรไปใช้ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแก่

ครูมูร็อบบีย์ที�ใช้หลักสูตร และผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร เป็นแบบสอบถามชนิด

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบลิเคริ์ท ซึ�งมขีั �นตอนในการสร้าง ดงันี� 



 
 

82 

 

 1. ศึกษาข้อมูล เนื�อหาเกี�ยวกับการบริหารหลักสูตรโดยทั �วไปเพื�อเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจัยเบื�องต้น ผลผลิตและกระบวนการน�า

หลกัสูตรไปใช้ ตามแบบของลิเคริ์ท (Likert) ซึ�งเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากที�สุด 

มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที�สุด ส�าหรับครูและผู้บริหาร โดยก�าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 

ดงันี� 

 มากที�สุด  หมายถึง  5 คะแนน 

 มาก   หมายถึง  4 คะแนน 

 ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 

 น้อย          หมายถึง  2 คะแนน 

 น้อยที�สุด              หมายถึง  1 คะแนน 

 3. น�าแบบสอบถามที�สร้างขึ�นไปให้ผู้เชี�ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จ�านวน 3 คน 

ตรวจสอบความเที�ยงตรงของเนื�อหาโดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อค�าถามและภาษาที�ใช้ 

แล้วน�าผลการพิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ซึ�งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า

แบบสอบถามมคี่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.80 – 1.00  

 4. น�าแบบสอบถามเสนอประธานและกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครั �งและจัดท�า

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื�อให้เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตวัอย่างจรงิตามล�าดบั 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย 

 น�าผลที�ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาตรวจให้คะแนนและหา

ค่าเฉลี�ยของคะแนนรายข้อ เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี�ยน��าหนักคะแนนรายข้อแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ค ืจากนั �นค�านวณคะแนนเฉลี�ยความเหมาะสมจากความคิดเห็นผู้เชี�ยวชาญ 

โดยเทียบเกณฑ์ ดงันี� 

ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากที�สุด 

ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

ช่วงคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 

ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 

ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที�สุด 
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การก�าหนดคะแนนเฉลี�ยของคะแนนความเหมาะสม คือ ถ้าคะแนนเฉลี�ยความคิดเห็น

ของผู้เชี�ยวชาญมีค่าตั �งแต่ 3.50 ขึ�นไป ถือว่าปัจจัยเบื�องต้น กระบวนการและผลผลิตของ

หลกัสูตรรายการนั �นมคีวามเหมาะสม 

3.2.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจดัประชุม 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

 เพื�อศึกษาความพึงพอใจในการจัดประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับการพัฒนาครู      

มูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 

วิธีกำรศึกษำ 

1.  ศึกษาวธิีการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจเพื�อเป็นกรอบในการสร้างค�าถาม 

2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้ข้อค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ก�าหนดค่าคะแนนเป็น � ระดบั ตามวธิีของลิเคริ์ท (Likert) และก�าหนดเกณฑ์มา

ท�าข้อมูลในการประเมนิ ดงันี�     

ค่าเฉลี�ย �.�� – �.��       หมายถึง             ระดบัความพงึพอใจมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย �.�� – �.��       หมายถึง             ระดบัความพงึพอใจมาก 

ค่าเฉลี�ย �.�� – �.��       หมายถึง             ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี�ย �.�� – �.��       หมายถึง             ระดบัความพงึพอใจน้อย 

     ค่าเฉลี�ย �.�� – �.��       หมายถึง             ระดบัความพงึพอใจน้อยที�สุด 

3. จ�านวน 23 ข้อค�าถาม ซึ�งประกอบด้วยความคดิเห็นเกี�ยวกบั 1) ด้านการศึกษาสภาพ

ปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ �) การวางแผนการด�าเนินงาน �) การด�าเนินงาน และ �) การ

ประเมนิและการรายงานผล 

4.  น�าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอผู้เชี�ยวชาญ เพื�อตรวจความถูกต้องและ

เหมาะสมของแบบสอบถาม แล้วปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที�ได้จากผู้เชี�ยวชาญ 

กลุ่มตวัอย่ำงหรือแหล่งข้อมูล 

ครูมูร็อบบีย์ซึ�งผู้วจิยัได้เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 12 คน 

เครื�องมือที�ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประชุมเพื�อท�าความเข้าใจในการด�าเนินงาน      

ตรฺับียะฮ์นักเรยีนของครูมูร็อบบีย์ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการประชุม โดยแจกแบบประเมินความพึงพอใจ

ให้กับครูมูร็อบบีย์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�านวน 12 คน ประเมินผลการเข้าร่วมประชุมตาม

ประเด็นที�ก�าหนด แล้วน�ามาประมวลผลเป็นความเรียงหรือพรรณนา พร้อมค่าเฉลี�ยร้อยละและ

หาค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น�าข้อมูลที�ได้มาน�าเสนอผลการวิจ ัยในรูปแบบค่าเฉลี�ยร้อยละ และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และพรรณนาวเิคราะห์หรอืความเรยีง 

3.2.3 แบบบนัทึกกำรทบทวนหลงักำรปฏิบติังำน (After Action Review : AAR) 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื�อเป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื�อวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการ

เกิด และจะสามารถด�าเนินการให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร โดยเอาบทเรียนจากความส�าเร็จและ

ความล้มเหลวของการท�างานที�ผ่านมาน�ามาซึ�งการพฒันาหรือการปรบัปรุงการท�างาน ผ่านเวที

ที�สะท้อนการมส่ีวนร่วมในการทบทวนสิ�งที�เกิดขึ�น  

 วิธีการศึกษา 

  ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ทันที หลังจากครูมูร็อบบีย์

ได้น�าแผนการจดักาเรียนรู้รายคาบไปใช้เพื�อป้องกันข้อมูลสูญหาหรอืตกหล่น   โดยทุกคนมีส่วน

ร่วมในบรรยากาศที�อิสระ ตั �งค�าถามให้ทุกคนได้แสดงความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านข้อค�าถาม  

�) ถามตวัเองว่า ส ิ�งที�ควรจะได้รบัคอือะไร 

�) ถามตวัเองว่าสิ�งที�เกดิขึ�นจรงิคอือะไร หมายถึง ทีมงานต้องเข้าใจและเห็นด้วยความ

จรงิที�เกิดขึ�น พงึระลึกไว้ว่า จุดประสงค์ก็คอืการแยกแยะปัญหาไม่ใช่การกล่าวหา หรอืกล่าวโท  

�) เปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนงานกับความจริง การเรยีนรู ้ความจริงเริ�มต้น

ด้วยทีมเปรียบเทียบแผนงานกับสิ�งที�เกิดขึ�นจริง และตัดสินว่า ท�าไมจึงเกิดความแตกต่าง และ

ได้เรยีนรู้อะไร จ�าแนกให้เห็นและอภิปรายถึงความส�าเร็จและสิ�งที�ขาดหายไป ใส่ในแผนงานเพื�อ

ด�าเนินการให้ถึงความส�าเร็จและพฒันาปรบัปรุงในสิ�งที�ขาดหายไป 

�) มอบหมายให้ตัวแทนสมาชิกจากกลุ่มตัวอย่างบันทึกประเด็นส�าคัญ การบันทึก

ประเด็นส�าคัญหลังจากที�ได้มีการชี�ให ้เห็นอย่างชัดเจนในการท�า AAR แล้ว ถึงส ิ�งที�เกิดขึ�น

เปรียบเทียบกับสิ�งที�คาดว่าจะเกิดขึ�น เป็นการแลกเปลี�ยนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ภายใน

ทีมงานด้วยกนัและเพื�อเป็นพื�นฐานส�าหรบัการเรยีนรู้ที�กว้างมากขึ�นกว่าเดิมในองค์กร 
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 กลุ�มตัวอย�าง 

ครูมูร็อบบีย์ซึ�งผู้วจิยัได้เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 12 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบบนัทึกการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงาน (After Action Review : AAR) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชุมครูมูร็อบบีย์กลุ่มตัวอย่างจ�านวน �� คน ร่วมสะท้อนผลการด�าเนินงานตาม
ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ เป้าหมายของการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติหรือผลลัพธ์ที�เกิดขึ�น
จริง (โดยสรุป) งานและขั �นตอนที�ท�าได้ดี อุปสรรคหรือข้อจ�าก ัดที�พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
ประเด็นอื�นๆ ที�ได้เรียนรู้หรือค้นพบและข้อปฏิบัติในการด�าเนินงานครั �งต่อไป บันทึกรวบรวม
เป็นการพรรณนาหรอืความเรียง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 อุปสรรค/ข้อจ�ากดั/ข้อขดัข้อง ที�พบในระหว่างการปฏิบตัิงาน 
 3.2.4 แบบบนัทึกกำรนิเทศ  

 วตัถปุระสงค ์

 เพื�อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่านของครูมูร็อบบีย์ 

 วิธีกำรศึกษำ 

 1. ศึกษาแนวคดิ หลกัการเกี�ยวกบัการสร้าง 

 2. น�าแบบบันทึกการสงัเกตการจดักิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่านของครูมูร็อบบีย์ไปร่วม

สงัเกตกระบวนการที�ด�าเนินการในกลุ่มศึกษา 

3.  ศึกษาวธิีการสร้างแบบบันทึกการสงัเกตเพื�อเป็นกรอบในการสร้างเครื�องมอื 

4.  สร้างแบบบันทึกการสังเกต โดยใช้ข้อค�าถามแบบแบบปลายเปิดเน้นกระบวนการ

ตามขั �นตอนในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ ทั �งนี�ผู้วิจยัสามารถเขียนข้อมูล

ได้อย่างอิสระตามที�ได้สังเกตเห็นตามประเด็นที�ก�าหนดไว้ซึ�งสอดคล้องตามกรอบของคู่มือการ

ด�าเนินกิจกรรม 

  5. ก�าหนดประเด็นต่างๆ เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการเก็บข้อมูลสอดคล้องกับคู่ม ือตัรฺบี

ยะฮ์ โดยมีประเด็น คือ 1) การเริ�มด้วยข้อเตือนใจหรือข้อคิดเพื�อกระตุ้นผู้เรียน (ตัซกียะฮ์) 2) 

ตัวแทนน�าเสนอตัฟซีรฺอัลกุรอ่านซูเราะห์อัตตีน 3) ตัวแทนนักเรียนที�ได้ร ับมอบหมายน�าเสนอ

มุมมองชีวิตซอฮาบะฮ์  4) ครูมูร็อบบีย์สอบถามปัญหาสมาชิกในกลุ่มพร้อมหาแนวทางร่วมกัน 

5) ครูมูร็อบบีย์ติดตามอามัลในรอบสัปดาห์ของสมาชิกรายบุคคล 6) ตัวแทนนักเรียนที�ได้รับ

มอบหมายน�าเสนอข่าวสารเกี�ยวกบัโลกมุสลิมในหรอืต่างประเทศ และครูมูร็อบบีย์แบ่งหน้าที�แก่
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สมาชิกในการพบปะครั �งถัดไป โดยแต่ละขั �นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลตามรายละเอียดที�ก�าหนดไว้

แล้ว 

4.  น�าแบบบันทึกการสังเกตการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านเสนอผู้เชี�ยวชาญ 

เพื�อตรวจความถูกต้องและเหมาะสมของเครื�องมือ แล้วปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที�ได้จาก

ผู้เชี�ยวชาญ 

 กลุ่มตวัอย่ำง 

ครูมูร็อบบีย์ซึ�งผู้วจิยัได้เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 12 คน 

 เครื�องมือที�ใช้ในกำรวิจยั 

 แบบบนัทึกการสงัเกตการจดักิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอาน 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัน�าแบบบันทึกการสงัเกตการจดักิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านของครูมูร ็อบบีย์ไป

ร่วมสงัเกตกระบวนการที�ด�าเนินการในกลุ่มศึกษา แล้วบนัทึกสิ�งที�ได้จากการสงัเกตกระบวนการ

กลุ่มตามแบบฟอร์มที�ก�าหนด  

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ภายหลังจากที�บันทึกการสังเกตเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลกับครูมูร ็อบบีย์

กลุ่มตวัอย่างอีกครั �งเพื�อตรวจสอบผล 

2. ผู้ว ิจัยน�าข้อมูลที�ได้มาน�าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ หรือความ
เรยีง 

 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.1 ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึง

ผู้อ�านวยการโรงเรียนหาดใหญ่ว ิทยาคาร จงัหวดัสงขลา เพื�อขออนุญาตให้โรงเรียนเป็นฐานใน

การวจิยั 

 4.2 ด�าเนินการพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรียน 

 4.3 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียน โดยใช้เครื�องมือประกอบด้วย คู่มือการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ แบบ

ประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกตและแบบบันทึกการนิเทศการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน

ของครูมูร็อบโดยเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ ที�ครูมูร็อบบีย์และผู้เกี�ยวข้องตาม

กระบวนการและขั �นตอนของการวจิยัแล้วน�าข้อมูลที�ได้ไปจดัเป็นหมวดหมู่เพื�อน�าไปใช้ต่อไป  
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด�าเนินการดงันี� 

     5.1.1 น�าข้อมูลที�ไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจ แบบสงัเกตและบนัทึกการนิเทศ

การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบมาตรวจสอบความถูกต้อง จดักลุ่มข้อมูลตามความ

มุ่งหมาย การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และเชื�อมโยงความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มของข้อมูล 

     5.1.2 ข้อมูลที�ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกตและบันทึกการนิเทศ

การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบ โดยผู้วิจยัน�าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา

วเิคราะห์ (Descriptive Analysis) หรอืความเรยีง 

5.2 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที�รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ผู้วจิยัน�ามาวเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดงันี� 

  5.2.1 การหาค่าเฉลี�ย (x�)  

  5.2.2 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 บทที� 4 

ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 

 
การวิจัยครั �งนี�เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีว ัตถุประสงค์พัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จงัหวดัสงขลา ผลการพฒันาครูมูร็อบ
บีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ผู้วิจยัน�าเสนอผลการวิจัยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ตาม

รายละเอียด ดงันี�  

 

1. กำรประชุมเพื�อท�ำควำมเข้ำใจ (group meeting) 

เพื�อให้ครูมูร็อบบีย์มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ผ่าน

กิจกรรมกลุ่มศึกษาอิสลาม  ผ่านกรอบเกี�ยวกับการเข้าใจหลักสูตรตัรฺบียะฮ์ โครงสร้างหลักสูตร 
การจัดจัดท�าหน่วย แผนการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านเพื�อการน�าไปใช้  ผลการ

ประชุมดงักล่าว พบว่า การด�าเนินการกลุ่มฮาลาเกาะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ เนื�องด้วยนโยบายของ

โรงเรยีนครูทุกคนที�เข้ามาปฏิบตัิหน้าในหน้าที�ต่างๆ ทั �งครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาต้องท�า
หน้าที�ในการเป็นครูมูร็อบบีย์ ส่งผลท�าให้การพฒันาครูเพื�อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรใน

การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ การให้ความรู้เพื�อสร้างความเข้าใจ เพื�อให้ครูสามารถน�าหลักสูตรตัรฺบี
ยะฮ์ไปใช้ในการน�ากลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านได้ จึงได้มีการระดมความคิดเห็น ร่วมกันสะท้อนและ

ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบบีย์ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการด�าเนินงานกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านที�ทาง
โรงเรียนก�าหนดผ่านเวทีการประชุมร่วมเพื�อท�าความเข้าใจ ซึ�งมีข้อค้นพบจากการวิเคราะห์

ข้อมูลค่าเฉลี�ยและคะแนนความพึงพอใจในการจัดประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจและตระหนัก 
แสดงผลในตารางที� 1 
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ตารางที� 1 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดประชุมเพื�อสร้าง
ความเข้าใจและตระหนัก  

 

 

รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 

ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

แปรผล x� S.D 

�. การสะท้อนสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการ 

�.� การส�ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการของครูมูร็อบบีย์ในการตัรฺบียะฮ์นักเรียน

อย่างต่อเนื�อง 

�.� การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์และ

โอกาสแบบมสี่วนร่วมทั�งองค์กร 

�.� มีผ ังองค์กรในการบริหารงานด้านการตัรฺบี

ยะฮ์นักเรียนอย่างชดัเจนและเป็นที�รบัรู้โดยทั �วกนั

เกี�ยวกบัหน้าที�ความรบัผดิชอบของแต่ละงาน 

�.� โรงเรียนน�าผลสะท้อนของครูมูร ็อบบีย์ในการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน มาพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื�อง 

�.� การศึกษาต้นแบบการด�าเนินงานตัรบียะห์

เพื�อน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรยีน 

�.� การแต่งตั �งคณะท�างานด้านการตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน และก�าหนดหน้าที� 

 

 

 

 

4.23 

 

4.31 

 

 

4.62 

 

 

4.46 

 

 

4.38 

 

4.85 

 

 

 

 

0.60 

 

0.63 

 

 

0.65 

 

 

0.66 

 

 

0.65 

 

0.38 

 

 

 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

ด ี

�. การวางแผนการด�าเนินงาน 

�.� การท�าปฏิทินงานและรายละเอียดเกี�ยวกับ

การด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์ 

�.� การก�าหนดกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับงานตัรฺบี

ยะฮ์นักเรยีน 

 

 

4.77 

 

4.77 

 

 

0.44 

 

0.44 

 

 

ด ี

 

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 

ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

แปรผล x� S.D 

�.� การประชุมชี�แจงให้ครูมูร ็อบบีย์ได้เข้าใจ

บทบาทหน้าที�ของผู้ด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรียน 

�.� การก�าหนดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครู

เพื�อ เพิ�มความสามารถ ในการการตัรฺบีย ะฮ์

นักเรยีน 

�.� การวางแผนการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน

ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที�เน้น ผู้เรียนเป็น

ส�าคญั (เน้นการรู้จกันักเรยีนอย่างทั �วถึง) 

�.� การน�าข้อมูลผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 

อุปสรรคและโอกาส มาวางแผนการด�าเนินงานตัร

บียะห์ให้สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน 

�.� การประชุมครูเพื�อสะท้อนผลการตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน 

 

4.85 

 

 

4.31 

 

 

4.46 

 

 

4.54 

 

4.31 

 

0.55 

 

 

0.95 

 

 

0.52 

 

 

0.52 

  

0.75 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

ด ี

�. การด�าเนินงาน 

3.1 เครื�องมอืและสื�อส�าหรบัตรฺับียะฮ์สอดคล้องกับ

แผนปฏิบตัิการ 

3.2 การประชุมครูมูร็อบบีย์เพื�อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกนั 

3.3 การจัดท�าเอกสารการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน ได้อย่าง เหมาะสม 

3.4 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจกับ

ครูมูร็อบบีย์เกี�ยวกบัการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์ 

3.5 การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ นักเรียนมีความ

ต่อเนื�อง 

 

 

4.38 

 

4.15 

 

4.46 

 

4.54 

 

4.54 

 

 

0.65 

 

0.80 

 

0.78 

 

0.52 

 

0.66 

 

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 

ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

แปรผล x� S.D 

3.6 การประเมินนักเรียนรายบุคคลด้านการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ผ่านครูมูร ็อบบีย์

อย่างต่อเนื�อง (ผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษา) 

 

 

4.23 

 

 

0.85 

 

 

ด ี

4. ด้านการประเมนิและการรายงานผล 

4.1 การประเมินผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรยีนอย่างต่อเนื�อง (เช่น การสะท้อนผลประจ�า

สปัดาห์ หรอืสิ�นภาคการศึกษา เป็นต้น) 

4.3 ความต่อเนื�องในการวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค

เกี�ยวกบัการด�าเนินงาน 

4.4 ภาพแห่งความส�าเร็จการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียน ที�น่าภาคภูมิใจและพัฒนางานอย่าง

ต่อเนื�อง 

4.5 การน�าผลจากการประเมินมาปรับปรุงการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนในโรงเรียนในครั �ง

ต่อไปอย่างต่อเนื�อง 

 

 

 

4.23 

 

4.23 

 

4.23 

 

 

4.15 

 

 

 

0.83 

 

0.83 

 

0.73 

 

 

0.80 

 

 

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

รวม 4.43 0.67 ด ี

* x� แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) S.D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ภายหลังจากการประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของ

ครูมูร็อบบีย์ ผู้วิจ ัยได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลเกี�ยวกับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบบีย์โรงเรียนหาดใหญ่

วิทยาคาร จงัหวัดสงขลา ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.43 ) และ (S.D. = 0.67) โดยมี

รายละเอียด ดงันี� 

 1.1 ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ โดยสอบถามเกี�ยวกับ

โรงเรียนมีการส�ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของครูมูร็อบบีย์ในการตัรฺบียะฮ์
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นักเรียน อย่างต่อเนื�อง มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสแบบมีส่วนร่วมทั �ง
องค์กร มผีงัองค์กรในการบรหิารงานด้านการตรัฺบียะฮ์นักเรยีนอย่างชดัเจนและเป็นที�รบัรู้โดยทั �ว

กันว่าใครที�ท�าหน้าที�ในการด�าเนินการบ้าง โรงเรียนน�าผลสะท้อนของครูมูร็อบบีย์ในการ
ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน มาพฒันางานอย่างต่อเนื�อง มีการศึกษาต้นแบบการด�าเนินงานตัร

บียะห์เพื�อน�ามาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีน และโรงเรยีนมกีารแต่งตั �งคณะท�างาน

ด้านการตรฺับียะฮ์นักเรยีน และก�าหนดหน้าที�ไว้อย่างชดัเจน พบว่า ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบั
มาก (x� = 4.40 ) และ (S.D. = 0.59)  

 1.2 ด้านการวางแผนการด�าเนินงาน ได้สอบถามเกี�ยวกับการท�าแผนปฏิทินงานและ
รายละเอียดที�เกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ การก�าหนดกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียน มีการประชุมชี�แจงให้ครูมูร็อบบีย์ได้เข้าใจบทบาทหน้าที� (เดาเราะห์ , KM ประจ�า

สัปดาห์ เป็นต้น) ของผู้ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาครูเพื�อเพิ�ม
ความสามารถในการการตัรฺบียะฮ์นักเรียน การวางแผนการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนให้

สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที�เน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั (เน้นการรู้จกันักเรียนอย่างทั �วถึง) การน�าข้อมูล
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส มาวางแผนการด�าเนินงานตัรบียะห์ให้

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการจัดประชุมครู เพื�อสะท้อนปัญหาในตัรฺบียะฮ์นักเรียน 

เป็นระยะๆ และต่อเนื�อง พบว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (x� = 4.57 ) และ (S.D. = 

0.60)   

 1.3 ด้านการด�าเนินงาน โดยสอบถามเกี�ยวกับโรงเรียนมีเครื�องมือ สื�อส�าหรบัตัรฺบียะฮ์
นักเรียน ที�สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ มีการประชุมครูมูร็อบบีย์ เพื�อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนอย่างต่อเนื�อง โรงเรียนจดัท�าเอกสารการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์

นักเรียน ได้อย่างเหมาะสม การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจก ับครูมูร็อบบีย์เกี�ยวกับ
การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนเป็นระยะๆ การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ในโรงเรียนอย่าง

ต่อเนื�อง โรงเรยีนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมูร็อบบีย์ออกเยี�ยมบ้านนักเรียน โรงเรยีนมีการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนทุกช ั �นเรียนและทุกภาคเรียน และโรงเรียนมีการประเมินนักเรียนรายบุคคล

ด้านการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ผ่านครูมูร็อบบีย์อย่างต่อเนื�อง (ผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษา) 

พบว่า ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.38) และ (S.D. = 0.74)  
 1.4 ด้านการประเมินและการรายงานผล โดยสอบถามเกี�ยวกับการประเมินผลการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนอย่างต่อเนื�อง (เช่น การสะท้อนผลประจ�าสัปดาห์ หรือสิ�นภาค
การศึกษา เป็นต้น) การเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการใช้เครื�องมอืของการด�าเนินงานตัรฺ

บียะฮ์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบี

ยะฮ์นักเรียนเพื�อปรับปรุงการด�าเนินงาน โรงเรียนมีภาพแห่งความส�าเร็จการด�าเนินงานตัรฺบี
ยะฮ์นักเรียน ที�น่าภาคภูมิใจและมีการพัฒนางาน การน�าผลจากการประเมินมาปรับปรุงก าร

ด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรยีนในโรงเรยีนในครั �งต่อไป พบว่า ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (x� 
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= 4.21) และ (S.D. = 0.80) นอกจากข้อมูลที�ได้ร ับดังกล่าวแล้ว จากแบบสอบถามครูมูร็อบบีย์
ได้สะท้อนความคดิเห็นเพิ�มเติม พบว่า  
 

   “...ครูมูร็อบบีย์ยังมีความเข้าใจเนื�อหา รายละเอียด และวิธีการการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์
ผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่านได้ดีขึ�น...”     

(ครูมูร็อบบีย์สงักดักลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ : ความคดิเห็นหลงัประชุม) 
 
  “...ครูมูร็อบบีย์สามารถน�ากลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน จึงท�าให้ระยะเวลาเกือบ 2 ชั �วโมงที�ทาง

โรงเรยีนก�าหนดให้ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินการไปตามแผนบรรลุตามวตัถุประสงค์...” 
(ครูมูร็อบบีย์สงักดักลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ : ความคิดเห็นหลงัการประชุม) 

   “...เสนอให้เชิญวิทยากรที�มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการด�าเนินงาน

ตรฺับียะฮ์มาให้ความรู้ หรอืแลกเปลี�ยนประสบการณ์แก่ครูมูร็อบบีย์ เพื�อให้เห็นภาพที�ชดัเจนมาก
ขึ�น...” 

(ครูมูรอ็บบีย์หอพกั : ความคดิเห็นหลงัการประชุม) 
 

   “...การท�าความเข้าใจในครั �งนี�เป็นเรื�องที�ดีมาก ท�าให้ครูมูร็อบบีย์ทุกคนได้เห็นภาพการ

ด�าเนินการตรฺับียะฮ์ได้เป็นอย่างดี และควรจดัให้มกีารประชุมส�าหรบัทีมน�าหรอืทีมขบัเคลื�อนการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์เป็นประจ�าต่อเนื�องทุกสัปดาห์ เสมือนเวทีสะท้อนผลที�แต่ละคนได้รับข้อ

ร้องเรยีน หรอืเสนอแนะจากครูที�ลงไปท�ากิจกรรมกลุ่มของนักเรยีน...” 

(ครูมูร็อบบีย์ กลุ่มงานตรฺับียะฮ์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : ความคดิเห็นหลงัการประชุม) 
 

  “...โรงเรียนมีการท�าแผนการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุร่อานให้ครูคนละเล่ม เพื�อ

เป็นคู่มอืในการด�าเนินกิจกรรม สิ�งนี�ต้องขอชื�นชมมากๆ...” 
(ครูมูร็อบบีย์ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร: ความคดิเห็นหลงัการประชุม) 

 

“...อยากให้อดัท�าวดิีโอสาธิตการจดัท�ากิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่านจะได้เห็นภาพชดัเจน...” 
(ครูหอพกั โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร : ความคดิเห็นหลงัการประชุม)                                                                                                                             
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ภาพที� 1 การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจและตระหนักในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน

ของมูร็อบบีย ์
 

2. กำรอบรมเชิงปฏิบติักำร  

 ผู้วิจ ัยได้จ ัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี�ยวก ับการน�าระบบตัรฺบียะฮ์มาใช้ เพื�อให้

ครูมูร ็อบบีย์มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ผ่านกรอบ
เกี�ยวกับการเข้าใจหลักสูตรตัรฺบียะฮ์ โครงสร้างหลักสูตร การจัดจัดท�าหน่วย แผนการด�าเนิน

กิจกรรมกลุ่มศึกษา         อัลกุรอ่าน และการน�าหลักสูตรไปใช้ โดยการจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใช้เวลา 5 ครั �ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี�ยและคะแนนความพึงพอใจการเข้า อบรมเชิง

ปฏิบตัิการ แสดงผลในตารางที� 2  

 
ตารางที� 2 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการเข้าอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

 

รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 
ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

แปรผล 
x� S.D 

�. ความพงึพอใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรที�ใช้ในการอบรม 

�.� ความสอดคล้องของเนื�อหาในหลกัสูตรกบั

วตัถุประสงค์ในการอบรม 

�.� ความเหมาะสมของเนื�อหาในหลกัสูตรกบัพื�น

ฐานความรู้ของผู้เข้ารบัการอบรม 

�.� ความสอดคล้องของเนื�อหาในหลกัสูตรกบั

วธิีการที�ใช้ในการฝึกอบรม 

 

 

4.69 

 

4.85 

 

4.77 

 

 

 

0.48 

 

0.38 

 

0.44 

 

 

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 
ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

แปรผล 
x� S.D 

�.� ความเหมาะสมของเนื�อหาในหลกัสูตรกบั

ระยะเวลาในการอบรม  

�.� ความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม 

�.� ความเหมาะสมในการจัดล�าดับเนื�อหาในการ

ฝึกอบรม 

�.� ความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมในการ

ฝึกอบรม 

�.� ความรู้ ความเข้าใจพื�นฐานที�ได้รบัในการศึกษา

การด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรยีน 

�.� ความรู้ที�ได้รับจากการอบรมมีประโยชน์และ

สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ 

�.�� การได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการ

พื�นฐานในการศึกษาเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบี

ยะฮ ์

�.�� การได้รับความรู้ด้านเนื�อหา (วิชาการ) และ

การสังเกตการณ์ด�าเนินกิจกรรมด้านการตัรฺบียะฮ์

นักเรยีน 

� .�� การได้รับประสบการณ์ตรง ในการร่วม

ออกแบบหลักสูตร วิเคราะห์การน�าหลักสูตรตัรฺบี

ยะฮม์าใช ้

�.�� การมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์การจัดท�า

หลักสูตรตัรฺบียะฮ์นักเรียนที�ช่วยให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ และช่วยให้เกิดทักษะในการน�าไปใช้

ปฏิบตัิงานได้อย่างแท้จรงิ 

 

4.69 

 

4.46 

 

4.77 

 

4.85 

 

4.38 

 

4.54 

 

 

4.62 

 

 

4.85 

 

 

4.69 

 

 

 

4.69 

 

0.48 

 

0.52 

 

0.44 

 

0.38 

 

0.51 

 

0.52 

 

 

0.51 

 

 

0.38 

 

 

0.48 

 

 

 

0.48 

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

 

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 
ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

แปรผล 
x� S.D 

�.�� ประโยชน์ที�ได้รับจากการอบรมในการน�าไป

พฒันาตนเอง 

�.�� ประโยชน์ที�ได้รับจากการอบรมในการน�าไป

พฒันางานที�ปฏิบตั ิ

�.�� ความพงึพอใจในภาพรวมต่อหลกัสูตรอบรม 

 

4.62 

 

4.62 

4.62 

 

0.51 

 

0.51 

0.51 

 

ด ี

 

ด ี

ด ี

�. ความพึงพอใจเกี�ยวกับการบริหารจัดการอบรม

�.� ความสะดวกในการรบัทราบข้อมูลเกี�ยวกับการ

อบรม เช่น รายละเอียดการอบรม หลักสูตรในการ

อบรมและการสื�อสารเพื�อให้ผู้เกี�ยวข้องเข้าร่วม  

�.� ความสะดวกในการลงทะเบียนสมคัรเข้าอบรม 

�.� ความเหมาะสมของวนั เวลาในการจดัอบรม 

�.� ความสามารถในการจดัฝึกอบรมให้เป็นไปตาม

ก�าหนดการ 

�.� ความพร้อมของสถานที�ในการจดัฝึกอบรม 

�.� การอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาหาร 

เครื�องดื�มและอาหารว่าง เป็นต้น 

�.� ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบรหิารจดัการ

อบรมฯ 

 

 

 

4.69 

4.85 

4.85 

 

4.77 

4.77 

 

4.69 

 

4.69 

 

 

 

0.48 

0.38 

0.38 

 

0.44 

0.44 

 

0.48 

 

0.48 

 

 

 

ด ี

ด ี

ด ี

 

ด ี

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

�. ความพงึพอใจเกี�ยวกบัวทิยากร 

�.� ความรู้ ความเชี�ยวชาญของวทิยากร 

�.� การได้รบัความรู้จากวิทยากรตรงตามที�ก�าหนด

ไว้ในหลกัสูตรของการอบรมฯ 

�.� ความรู้ ความสามารถของว ิทยากรในการ

บรรยาย อธิบาย การยกตัวอย่างประกอบได้อย่าง

ชดัเจน 

 

4.69 

 

4.77 

 

 

4.62 

 

0.48 

 

0.44 

 

 

0.65 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 
ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

แปรผล 
x� S.D 

�.� เทคนิคในการถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรที�

ช่วยให้เข้าใจเนื�อหาการฝึกอบรมได้ง่ายขึ�น เช่น 

การล�าด ับเนื�อหาจากาเนื�อหาที�เป็นการปูพื�นฐาน

ของผู้เข้าร่วมอบรมจากง่ายไปหายาก การทบทวน

หรือสรุปประเด็นส�าคัญในแต่ละหัวข้อการบรรยาย 

ผู้ เข้ารับการอบรมได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนา

หลกัสูตรและการออกแบบกิจกรรม เป็นต้น 

�.� เทคนิคของวิทยากรในการกระตุ้นให้ผุ้เข้ารับ

การอบรมกระตือรือร้นในการแสวงหาค�าตอบหรือ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตวัเอง 

�.� เทคนิคของวิทยากรในการทบทวนความรู้หรือ

แนะน�าเอกสาร แหล่งเรยีนรู้เพิ�มเติม 

�.� เทคนิคของวิทยากรในการเชื�อมโยงเนื�อหาที�

อบรมกบัสถานการณ์ปัจจุบันหรอืศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง

ได้อย่างเหมาะสม 

�.� ความสามารถของวิทยากรในการตอบข้อ

ซักถาม ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกิด

ความเข้าใจได้อย่างชดัเจน 

�.� เทคนิคของวทิยากรในการสร้างบรรยากาศการ

อบรมให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื�อหน่าย 

�.�� ความมีมนุษยสมัพนัธ์ เป็นกันเอง และปฏิบัติ

ต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างให้เกียรติและเสมอภาค

กนั 

�.�� การตรงต่อเวลา 

 

 

 

 

 

 

4.77 

 

 

4.62 

 

4.62 

 

 

4.77 

 

 

4.54 

 

4.85 

 

 

4.54 

4.85 

 

 

 

 

 

 

 

0.44 

 

 

0.65 

 

0.65 

 

 

0.44 

 

 

0.66 

 

0.38 

 

 

0.88 

0.38 

 

 

 

 

 

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

 

 

ด ี

 

ด ี

 

 

ด ี

ด ี
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รายละเอียดประเด็นการประเมนิ 
ค่าเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

แปรผล 
x� S.D 

�.�� การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี�ยน

เรยีนรู้ซึ�งกนัและกนั 

�.�� การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการอบรมมีส่วนร่วม

ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างทั �วถึง 

�.�� การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดง

ความคดิเห็นหรอืซกัถามข้อสงสยั 

�.�� ความพงึพอใจในภาพรวมต่อวทิยากร 

 

4.85 

 

4.85 

 

4.85 

4.77 

 

0.38 

 

0.38 

 

0.38 

0.44 

 

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

ด ี

4. ความพงึพอใจเกี�ยวกบัคู่มอืการด�าเนินงานกลุ่ม

ศึกษาอลักุรอ่าน 

�.� ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื�อหาในคู่มือ

ประกอบการฝึกอบรมการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรยีนผ่านกลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน 

�.� ประโยชน์ในการน�าคู่มอืไปใช้ในการด�าเนินงาน 

�.� คู่มือหลักสูตรการตัรฺบียะฮ์มีจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรอย่างชดัเจน 

�.� คู่มือมีเนื�อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที�

ช่วยให้ครูมูร็อบบีย์น�าไปปรบัใช ้

 

 

 

 

4.69 

4.46 

 

4.62 

 

4.54 

 

 

 

 

4.48 

0.66 

 

0.51 

 

0.66 

 

 

 

 

ด ี

ด ี

 

ด ี

 

ด ี

รวม 4.70 0.49 ด ี

* x� แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) S.D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

  ผลการอบรมเชิงปฏิบตัิการท�าให้ครูมูร็อบบีย์ได้รบัความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินงาน

ตัรฺบียะฮ์นักเรียน พบได้จากการที�ครูมูร ็อบบีย์ได้มีการสนทนาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ซึ�งกัน

และกนัในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเกี�ยวกบัการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรียน 

จากข้อมูลที�ได้รับดังกล่าวแล้ว ภายหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี�ยวกับการ
ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ ผู้วิจยัได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ

อบรมเชิงปฏิบตัิการเกี�ยวกบัความพึงพอใจเกี�ยวกับหลักสูตรที�ใช้อบรม การบรหิารจดัการอบรม 

วิทยากรและคู่ม ือหลักสูตรการด�าเ นินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
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จงัหวดัสงขลา ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.70) และ (S.D. = 0.49) โดยมรีายละเอียด 
ดงันี� 

   �.� ด้านหลักสูตรที�ใช้ในการอบรม โดยสอบถามเกี�ยวกับความสอดคล้องของเนื�อหาใน
หลักสูตรกับวตัถุประสงค์ในการอบรม ความเหมาะสมของเนื�อหาในหลักสูตรกับพื�นฐานความรู้

ของผู้เข้ารับการอบรม ความสอดคล้องของเนื�อหาในหลักสูตรกับวิธีการที�ใช้ในการฝึกอบรม  

ความเหมาะสมของเนื�อหาในหลักสูตรกับระยะเวลาในการอบรม ความเหมาะสมของกิจกรรม
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ความเหมาะสมในการจดัล�าดบัเนื�อหาในการฝึกอบรม ความหลากหลาย

ของรูปแบบกิจกรรมในการฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจพื�นฐานที�ได้ร ับในการศึกษาการ
ด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรียน ความรู้ที�ได้รบัจากการอบรมมปีระโยชน์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง 

การได้รบัการพฒันาทกัษะและกระบวนการพื�นฐานในการศึกษาเกี�ยวกบัการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์ 

การได้รับความรู้ด้านเนื�อหา (วิชาการ) และการสังเกตการณ์ด�าเนินกิจกรรมด้านการตัรฺบียะฮ์
นักเรยีน การได้รบัประสบการณ์ตรงในการร่วมออกแบบหลกัสูตร วเิคราะห์การน�าหลกัสูตรตัรฺบี

ยะฮ์นักเรียนมาใช ้การมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์การจดัท�าหลักสูตรตรฺับียะฮ์นักเรียนที�ช่วยให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และช่วยให้เกิดทักษะในการน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  

ประโยชน์ที�ได้รบัจากการอบรมในการน�าไปพฒันาตนเอง ประโยชน์ที�ได้รบัจากการอบรมในการ

น�าไปพฒันางานที�ปฏิบัติและความพึงพอใจในภาพรวมต่อหลักสูตรที�ใช้ในการอบรม พบว่า ผล

การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (x� = �.��) และ (S.D. = 0.47) 

   �.� ด้านการบริหารการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสอบถามเกี�ยวกับความสะดวกใน
การรบัทราบข้อมูลเกี�ยวกบัการอบรม เช่น รายละเอียดการอบรม หลกัสูตรในการอบรม และการ

สื�อสารเพื�อให้ผู้เกี�ยวข้องเข้าร่วม เป็นต้น ความสะดวกในการลงทะเบียนสมคัรเข้าร่วมการอบรม 

ความเหมาะสมของว ัน เวลาในการจัดอบรม ความสามารถในการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
ก�าหนดการ ความพร้อมของสถานที�ในการจัดฝึกอบรม การอ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

อาหาร เครื�องดื�มและอาหารว่าง เป็นต้น และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริหารจัดการ
อบรมฯ พบว่า ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (x� = �.��) และ (S.D. = 0.44) 

   �.� ด้านวิทยากรที�มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี�ยนประสบการณ์และอบรมเชิง

ปฏิบัติการ โดยสอบถามเกี�ยวกับความรู้ ความเชี�ยวชาญของว ิทยากร การได้รับความรู้จาก
วิทยากรตรงตามที�ก�าหนดไว้ในหลักสูตรของการอบรมฯ  ความรู้ ความสามารถของวิทยากรใน

การบรรยาย อธิบาย การยกตวัอย่างประกอบได้อย่างชดัเจน เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากรที�ช่วยให้เข้าใจเนื�อหาการฝึกอบรมได้ง่ายขึ�น เช่น การล�าดบัเนื�อหาจากาเนื�อหาที�เป็น

การปูพื�นฐานของผู้เข้าร่วมอบรมจากง่ายไปหายาก การทบทวนหรอืสรุปประเด็นส�าคญัในแต่ละ

หัวข้อการบรรยาย ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการออกแบบ
กิจกรรม เป็นต้น เทคนิคของวิทยากรในการกระตุ้นให้ผุ้เข้ารับการอบรมกระตือรือร้นในการ

แสวงหาค�าตอบหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เทคนิคของวิทยากรในการทบทวนความรู้หรือ
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แนะน�าเอกสาร แหล่งเรียนรู้เพิ�มเติม เทคนิคของวิทยากรในการเชื�อมโยงเนื�อหาที�อบรมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันหรือศาสตร์ที�เกี�ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ความสามารถของวิทยากรในการ

ตอบข้อซักถาม ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน เทคนิค
ของวทิยากรในการสร้างบรรยากาศการอบรมให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื�อหน่าย ความมมีนุษยสมัพันธ์ 

เป็นกันเอง และปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการอบรมอย่างให้เกียรติและเสมอภาคกัน การตรงต่อเวลา 

การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกันและกนั การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบั
การอบรมมส่ีวนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมอย่างทั �วถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารบัการอบรมแสดง

ความคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยและความพึงพอใจในภาพรวมต่อวิทยากร พบว่า ผลการ
ปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก (x� = �.��) และ (S.D. = 0.51) 

   �.� ด้านคู่มือการด�าเนินงานกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านส�าหรับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียนของครูมูร็อบบีย์โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร จงัหวดัสงขลา โดยสอบถามเกี�ยวกับความ
ครบถ้านสมบูรณ์ของเนื�อหาในคู่มือประกอบการฝึกอบรมการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนผ่าน

กลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน ความถูกต้องของเนื�อหาในคู่มือประกอบการฝึกอบรมการด�าเนินงานตัรฺบี
ยะฮ์นักเรียนผ่านกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน เช่น การมีแหล่งอ้างอิงที�น่าเชื�อถือ เป็นต้น ประโยชน์ใน

การน�าคู่มือไปใช้ในการด�าเนินงาน คู่ม ือหลักสูตรการตัรฺบียะฮ์มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่าง

ชดัเจน คู่มือมีเนื�อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ที�ช่วยให้ครูมูร็อบบีย์น�าไปปรบัใช้ ความพึง

พอใจในภาพรวมต่อคู่มือหลักสูตรการตัรฺบียะฮ์ส�าหรับครูมูร็อบบีย์ พบว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่

ในระดบัมาก (x� = �.��) และ (S.D. = 0.58) 
           

        
 

ภาพที� 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี�ยวกับการน�าระบบตัรฺบียะฮ์มาใช้เพื�อให้ครูมูร็อบบีย์มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์นักเรยีน 
 

 ภายหลังจากที�ผู้วิจัยได้ด�าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นที�ก�าหนด และได้

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ครูมูร็อบบีย์แล้ว ผู้ว ิจัยยังได้ผลสอบถามกลุ่มตัวอย่างผ่าน
แบบประเมนิ สะท้อนดงันี� 
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 “.....การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนนั�นครูมูร็อบบีย์ต้องเข้าใจแก่นแท้ของการการตัรฺบี
ยะฮ์ วตัถุประสงค์ ความส�าคญัและประเด็นต่างๆ เพื�อให้การด�าเนินกิจกรรมเกิดผลลพัธ์ที�ดีที�สุด

.....”  
(ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร,์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 

 

 “....การอบรมที�ผ่านมาท�าให้รู้ว่าการตัรฺบียะฮ์นักเรียนจะประสบความส�าเร็จได้หรือไม่
ขึ�นอยู่กับครูมูร็อบบีย์ที�เป็นกลไกส�าคัญที�สุดในการขับเคลื�อนงาน และอยากให้มีการพบปะ

บรรดามูร็อบบีย์บ่อยๆ “วงลิกอฮ์ (พบปะ) ของครูมูร็อบบีย์” เพื�อการพูดคุยกระตุ้นเรื�องตรัฺบียะฮ์

ครู ร่วมกันเสนอแนวทาง กิจกรรม กระบวนการ การพฒันาครูอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบเพื�อ

น�าไปสู่การตรฺับียะฮ์นักเรยีนต่อไป....” 

(ครูกลุ่มสาระเทคโนโลยฯี, โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 
 

 “….การตัรฺบียะฮ์เป็นงานที�ต้องใช้เวลาและสม��าเสมอในการลงงาน ลงรายละเอียด เช่น 

การพฒันานักเรียนในปีแรกๆ ที�นักเรียนเข้ามา ทีมงานอาจจะยงัไม่ทราบศักยภาพของนักเรียน
คนนั�นๆ แต่ปีที�สองศัยกภาพของเขาอาจจะก้าวกระโดด ปีที�สามศักยภาพของนักเรียนอาจจะ

ลดลง สิ�งเหล่านี�เกิดขึ�นได้เสมอ ดงันั �น ครูมูร็อบบีย์จึงต้องได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง และมี

เจตนาที�บรสุิทธิ �ใจต่อการพฒันานักเรยีน...”   
(ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร,์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 

 
 “…มีความพึงพอใจในการอบรมในครั�งนี�มาก และควรให้การอบรม พฒันาครูมูร็อบบีย์

ให้มีความเข้าใจเรื�องการตรฺับียะฮ์ด้วยการมีความเข้าใจอย่างรอบคอบ ต้องเป็นแบบอย่างที�ดีแก่

นักเรียน อยากให้มีกิจกรรมที�เน้นการเข้าใจชีวิตจากอัลกุรอ่านและซุนนะฮ์เพื�อเป็นการพัฒนา
ครูมูร็อบบีย์ในระยะยาวต่อไป...” 

(ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 

 

 “…รูปแบบการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์มคีวามสอดคล้องกบัวถิีชีวติของนักเรยีน ตรงกบั

หลกัค�าสอนจากอลักุรอ่านและซุนนะฮ์...” 
(ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 

 

 “…การพฒันาครูมูร็อบบีย์อยากให้ใช้วิธีการที�หลากหลายและมีวิทยากรที�เข้าใจถึงแก่น

แท้ของการตัรฺบียะฮ์ และมีการพฒันาอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ครูมูร็อบบีย์ได้เกิดความสัมพ ันธ์ที�ดี

ต่อกนั...” 
(ครูมูร็อบบีย์หอพกัชาย, โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร : ข้อคดิเห็น) 
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 สรุปผลการด�าเนินงานในการพัฒนาครูมูร็อบบีย์ผ่านการอบรมเชิงปฏิบ ัติการท�าให้
ครูมูร็อบบีย์มคีวามรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์และสามารถน�าประสบการณ์ที�ได้รบั

ไปประยุกต์ใช้กบันักเรยีนให้มปีระสทิธิภาพต่อไป 
 

3. กำรแลกเปลี�ยนเรียนรู้ (knowledge Management) 

การประชุมเพื�อท�าความเข้าใจครูมูร็อบบีย์เพื�อสร้างความตระหนักในการขับเคลื�อน

งานตัรฺบียะฮ์ในโรงเรียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว ครูมูร็อบบีย์แต่ละคนจะท�าหน้าที�ใน

การด�าเนินกิจกรรมฮาลาเกาะฮ์หรือกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านกับนักเรียนแต่ละกิจกรรมกลุ่มตาม

หลกัสูตรและหลกัการที�ได้รบัการอบรมตามขั �นตอนที� 1 และ 2 พบว่า  

  หลังจากครูมูร็อบบีย์ได้ด�าเนินการกลุ่มศึกษาอิสลามแล้ว ทางผู้วิจ ัยได้นัดประชุม

ครูมูร็อบบีย์จ�านวน �� คน ที�ห้องประชุมเพื�อสะท้อนผลการด�าเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้

รายคาบ การสะท้อนผล (Reflecting) ผู้วิจยัจดัประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื�อ
สรุปผลการด�าเนินงาน ผลการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ เพื�อน�าผลที�ได้รับ

อภิปรายผลและสรุปผลการด�าเนินงานต่อไป โดยก�าหนดการสะท้อนผลการด�าเนินงานสัปดาห์

ละ 1 ครั �ง ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 รวม 5 ครั�ง สรุปผลจากการสะท้อนการ

แลกเปลี�ยนเรยีนรู้ร่วมกนั ดงันี� 

 3.1 การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ผ่านกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน พบว่า 
ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที�โรงเรียนก�าหนดได้เป็นอย่างดี 

เนื�องจาก ครูเข้าใจบทบาทและเข้าใจหลกัสูตร มแีผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ สื�อหรอืหลกัสูตร
ชดัเจน 

          3.2 โรงเรียนมีการวางแผนและเตรียมการในการน�าหลักสูตรไปใช้ โดยได้จดักิจกรรมที�

ให ้ครูมูร็อบบีย์ได้ศึกษาวิเคราะห์ ท�าความเข้าใจหลักสูตรที�จะน�าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกัน
ก่อนน�าไปสู่กิจกรรมกลุ่มนักเรียน เพื�อให้การปฏิบัติเป็นไปในท�านองเดียวกัน และสอดคล้อง

ต่อเนื�องกนั 

   3.3 โรงเรียนได้จดัทีมน�าหรือขบัเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน มีการประสานงานกันเป็น

อย่างดีในแต่ละข ั �นตอนของการน�าหลักสูตรไปใช้ นับแต่การเตรียมการน�าหลักสูตรไปใช้ในด้าน

วิธีการ สื�อ การประเมินผล การจัดอบรมครูมูร็อบบีย์ในการใช้หลักสูตร การน�าหลักสูตรไปใช้
ของครูมูร็อบบีย์ และการติดตามผลประเมนิการใช้หลกัสูตรของครูมูร็อบบีย์  

   3.4 ครูมูร็อบบีย์สามารถน�าหลกัสูตรไปใช้ตามขั �นตอนที�ได้ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี    
   3.5 การสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียนต่อครูมูร็อบบบีย์ พบว่า ผู้บริหารให้การ

สนับสนุนงบประมาณและอยู่ในแผนปฏิบตัิการอย่างชดัเจน มกีารสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร

หลกัสูตรต่างๆ แผนการจดัการเรยีนรู้รายคาบ 
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   3.6 การที�ครูมูร็อบบีย์ได้ผ่านการอบรมการให้ความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติ
เกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการของครูมูร็อบบบีย์อย่าง

เป็นระบบ และมีการพัฒนาตัวครูเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการสอน เช่น การจัดอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ การเชิญวทิยากรมาให้ความรู้ และการสร้างขวญัก�าลงัใจในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

   3.7 การน�าหลกัสูตรไปใช้ โรงเรยีนมทีีมงานตรฺับียะฮ์ที�เป็นผู้เชี�ยวชาญการพเิศษ เพื�อให้

การสนับสนุนและพัฒนาครู โดยท�าหน้าที�นิเทศ ติดตามผลการน�าหล ักสูตรหรือคู่ม ือไปใช้ โดย
พบว่าทีมน�าจะร่วมติดตามครูมูร็อบบีย์อย่างใกล้ชิด 

   3.8 ครูมูร็อบบีย์ให้ความส�าคัญมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื�อน�าหลักสูตรไปใช้ 
เข้าใจบทบาทหน้าที�ของตวัเอง ซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการน�าหลกัสูตรไปใช้ของครูมูร็อบ

บีย์ เป็นสิ�งที�ส�าคญัที�ท�าให้การน�าหลกัสูตรหรอืคู่มอืไปใช้ประสบผลส�าเร็จ 

   3.9 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์เป็น
ระยะๆ โดยก�าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ ทั �งนี�เพื�อจะได้น�าข้อมูลต่างๆ มาประเมนิ วเิคราะห์ เพื�อ

พัฒนาทั�งในแง่ของการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงและการวางแนวทางในการน�าหลักสูตรไปใช้ให้มี
ประสทิธิภาพดียิ�งขึ�น 

3.�� ข้อมูลจากแบบบันทึกการนิเทศการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ ผู้วิจยัได้

สอบถามครูมูร็อบบีย์กลุ่มตวัอย่างตามประเด็น ดงันี� 

    3.10.1 ด้านสภาพการใช้คู่มือหรือหล ักสูตรตัรฺบียะฮ์ที�โรงเรียนก�าหนดของ

ครูมูร ็อบบีย์ พบว่า คู่ม ือหรือหลักสูตรมีการก�าหนดหลักการ แนวคิดของหลักสูตรที�เป็น
มาตรฐาน ตามแนวคดิ Standard Based Curriculum วสิยัทศัน์ หลกัการ จุดหมายของหลักสูตร

มีความชดัเจน ท�าให้ครูมูร็อบสามารถศึกษาท�าความเข้าใจและด�าเนินกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย 

มีบางประเด็นที�มีรายละเอียดมากควรก�าหนดให้สั �นกระชบั สมรรถนะส�าคญัหรือคุณลักษณะอนั
พงึประสงค์ควรก�าหนดใหช้ดัเจนและครอบคลุม  

     3.10.2 กิจกรรมการเรียนรู้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนมาก มีรายละเอียดในการ
ด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม ก�าหนดโครงสร้างเนื�อหา โครงสร้างรายวิชา แผนการจดัประสบการณ์หรือ

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบที�มีความชัดเจน ครูมูร็อบบีย์น�าไปใช้ได้อย่างง่ายดาย กิจกรรม

ทุกแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มทุกคนอย่างทั �วถึง มีการ
มอบหมายให้แต่ละคนรับผิดชอบในการศึกษาเนื�อหา ค้นคว้าเพิ�มเติมก่อนถึงกิจกรรมพบปะ

ประจ�าสัปดาห์ ส�าหรับนักเรียนที�ไม่ได้รับเนื�อหาหลักในประเด็นต่างๆ ทุกคนได้ศึกษาและร่วม
อภิปรายในกลุ่มอย่างต่อเนื�องส่งผลท�าให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์และ

เชื�อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ�าว ันได้ แต่ละครั �งที�พบปะกันจะมีการแต่งตั �งผู้ด�าเนินการ

รายการแต่ละครั �งไม่ซ��ากันท�าให้ทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้น�ากลุ่มอย่างต่อเนื�อง นอกจากดังกล่าว
แล้ว กิจกรรมยงัเน้นที�การแก้ปัญหาสมาชิก โดยครูมูร็อบบีย์จะท�าหน้าที�ในการสอบถามปัญหา

สมาชิกแต่ละคนเพื�อให้ทุกคนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระยะเวลาในการเจอกัน
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กบันักเรยีนของครูมูร็อบบีย์ ��� นาที (� คาบเรยีน) ถือว่าเหมาะสมเนื�องจากในแผนการจัดการ
เรยีนรู้รายคาบ ก�าหนดเวลาแต่ละกิจกรรมตลอดการพบปะไว้อย่างชดัเจน  

   3.10.3 การบริหารจัดการหลักสูตรหรือการบริหารจัดการคู่มือตัรฺบียะฮ์ของ
ครูมูร ็อบบีย์ประจ�ากลุ่ม พบว่า มีคณะกรรมหรือทีมน�าในการให้ความสะดวกต่างๆ กรณีที�บาง

กลุ่มครูมูร็อบบีย์ไม่สามารถมาปฏิบตัิงานได้ในวนัและเวลาดงักล่าว ทางคณะกรรมจะด�าเนินการ

จดัคนแทนทนัท ี
   3.10.4 การจดักิจกรรมกลุ่ม มีการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือคู่มือ

ที�โรงเรียนก�าหนด ครูมูร็อบบีย์บางคนใช้เทคนิคที�แตกต่างก ันแต่ยังอิงเนื�อหาและแนวทางที�
ก�าหนดเป็นหลกั บางกลุ่มกระตุ้นนักเรียนด้วยกิจกรรมเสริม เกม เป็นต้น กิจกรรมส่วนใหญ่เน้น

การสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วม กระบวนการคดิแบบบูรณาการกบัวถิีชีวติของผู้เรยีนเป็นส�าคญั 

   3.10.5 การออกแบบหน่วยและแผนการจดัการเรียนรู้ มอีงค์ประกอบของหน่วย
การเรียนรู้ครบถ้วน เนื�อหามีความสอดคล้อง และครูมูร็อบบีย์มีความเข้าใจกระบวนการ

ออกแบบการเรยีนรู้  
  3.10.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ย ังต้องปรับปรุงเนื�องจากเกณฑ์การ

ประเมนิผลแต่ละระดบัในแผนการจดัการเรยีนรู้ยงัไม่ชดัเจน 

    3.10.7 คุณภาพของนักเรียนตามผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง มีระบุไว้ช ัดเจนแต่

ต้องออกแบบให้ง่ายส�าหรบัครูมูร็อบบบีย์ในการน�ามาใช ้

 3.11 ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบบีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร 
ครูมูร็อบบีย์ได้เสนอแนะในการน�าหลกัสูตรหรอืคู่มอืไปใช้ ดงันี� 

  3.11.1 ต้องจัดให้ครูมูร็อบบีย์สะท้อนผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์อย่างต่อเนื�อง

เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ทั �งนี�ครูมูร็อบบีย์ยังขาดความรู ้เกี�ยวกับเนื�อหาที�ถูกก�าหนดในแผนการ
จดัการเรยีนรู้บางประเด็น ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื�อง อาจก�าหนดให้คณะกรรมที�เชี�ยวชาญ 

� คน ต่อครู �-� คน เพื�อติดตามช่วยเหลือครูมูร็อบบีย์ 
      3.11.2 โรงเรยีนควรพฒันาครูทุกคนให้เป็นครูมูร็อบบีย์ มแีบบแผนการพฒันาที�

ชัดเจน มีการก�าหนดปฏิทินในการพัฒนาครูตลอดปีการศึกษา เพื�อสร้างทีมและสร้างคนให้

พร้อมต่อการตรฺับียะฮ์นักเรยีนและส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวต่อไป  
    3.11.3 โรงเรียนควรสนับสื�ออื�นๆ งบประมาณเพื�อท�ากิจกรรมภายในกลุ่ม เช่น 

การเยี�ยมบ้าน กิจกรรมสัมพันธ์อื�นๆ ภายในกลุ่ม เพื�อให้ครูมูร ็อบบีย์และนักเรียนเกิด
ความสมัพนัธ์ที�ดีต่อกนั ส่งผลท�าให้ผู้เรยีนได้รบัการตรฺับียะฮ์อย่างต่อเนื�อง  

    3.11.4 เอกสารที�ส�าคญั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ และแบบบันทึก

กลุ่มศึกษาอลักุรอ่านที�ทางคณะกรรมการตรฺับียะฮ์ได้จดัท�าขึ�น เห็นควรให้มช่ีองว่างในการบันทึก
ผลของมูร็อบบีย์เพิ�มขึ�น และควรปรบัปรุงให้มีความน่าสนใจ เช่น เพิ�มใบงาน เพิ�มรูปภาพ เป็น

ต้น เพื�อให้มคีวามน่าสนใจมากขึ�น 
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    3.11.5 รูปแบบการนิเทศประจ�ากลุ่ม ควรจัดให้มีอย่างต่อเนื�องเป็นประจ�าทุก
กลุ่ม และเก็บข้อมูลการนิเทศอย่างเป็นระบบเพื�อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจต่อไปในปี

การศกึษาหน้า 
    3.11.6 กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรก�าหนดอย่างชดัเจน และเปิดกว้างให้เอื�อต่อ

การออกแบบกิจกรรมของครูมูร็อบบีย์แต่ละคน 

 

4. กำรนิเทศ  

 

 ผู้วจิยัได้จดัการนิเทศมีเป้าหมายเพื�อสะท้อนผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ การแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ร่วมกัน ที�ครูมูร็อบบีย์แต่ละท่านประสบมา และเพื�อติดตามการน�าระบบตัรฺบียะฮ์นักเรียน

ไปใช้ในกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่าน ให้ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนตามหลักสูตร

ตัรฺบียะฮ์หรือแผนการจดัการเรียนกลุ่มศึกษาที�โรงเรียนก�าหนด จากการวเิคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี�ย
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลตามตารางที� 3 

 

ตารางที� 3 ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของการประเมินผลการนิเทศการด�าเนินงานตัรฺบี
ยะฮ์นักเรยีน ดงันี� 

 

ประเดน็รำยละเอียดกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมำตรฐำน 

 

แปลผล 

x� S.D. 

1. กำรออกแบบและกำรด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษำอลักรุอ่ำน 

1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที�

คาดหวงั ช่วยให้ผู้เรยีนบรรลุวตัถุประสงค์ 4.17 0.39 

 

ด ี

1.2 กิจกรรมมีแบบแผนที�ชดัเจนสามารถวดัได ้ 4.25 0.45 ด ี

1.3 กิจกรรมเหมาะสมกบัธรรมชาติของของผู้เรียน 4.17 0.39 ด ี

1.4 กิจกรรมเหมาะสมกบัเวลาที�ก�าหนด 4.42 0.51 ด ี

1.5 กิจกร รม เน้ นให้ผู้ เ รี ยนไ ด้ มีส่ ว น ร่ วม โ ดย ผ่ าน

กระบวนการคดิวเิคราะห์และถอดบทเรยีนร่วมกนั 4.58 0.51 

 

ด ี

1.6 ครูมูร็อบบีย์ส่งเสริมให้นักเรียนได้วางแผนวิธีการเรียนรู้

ด้วยตวัเองหรอืกลุ่ม 4.42 0.51 

 

ด ี
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ประเดน็รำยละเอียดกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมำตรฐำน 

 

แปลผล 

x� S.D. 

1.7 กิจกรรมเน้นการน�าประเด็นปัญหาที�เกิดขึ�นกับผู้เรียน

มา ใช้เป็นฐาน (PBL : Problem Base Learning) เพื�อให้ 

ผู้เรยีนเกิดข้อค้นพบแนวทางการแก้ไขด้วยตวัเอง 4.25 0.45 

 

 

ด ี

1.8 ครูมูร ็อบบีย์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้น�ากลุ่ม 

และฝึกทกัษะการน�าเสนอโดยผลดัเปลี�ยนกนัทุกๆ สปัดาห์ 4.83 0.39 

 

ด ี

1.9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับโลกความเป็นจริงนอก

ชั�น เรยีน ที�สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จรงิ 4.58 0.51 

 

ด ี

1.10 ครูมูร็อบบีย์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�ตระหนักถึง

ความรู้พื�นฐาน ความเชื�อและทศันคติของผู้เรยีน 4.75 0.45 

 

ด ี

1.11 ครูมูร็อบบีย์มปีฏิสมัพนัธ์เชิงบวก 4.75 0.45 ด ี

1.12 นักเรยีนกบันักเรยีนมปีฏิสมัพนัธ์เชิงบวก 4.17 0.39 ด ี

1.13 ครูมูร็อบบีย์กับนักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกสถานที� 

และสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริม การท�าความรู้จ ัก การท�า

ความเข้าใจและการช่วยเหลือ 4.33 0.49 

 

  

  ด ี

1.14 กิจกรรมมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอย่าง

ต่อเนื�อง 4.33 0.65 

 

ด ี

1.15 ครูมูร็อบบีย์มีการติดตามอามัลประจ�าสัปดาห์แก่

สมาชิกเป็นรายบุคคล 4.67 0.49 

 

ด ี

 2. กำรก�ำหนดสื�อและแหล่งเรียนรู้ 

2.1 เหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของผู้เรียน 4.50 0.52 ด ี

2.2 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื�อสารและเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างครูมูร็อบบีย์กับนักเรียนประจ�ากลุ่ม การสื�อสารก่อน

เรยีน 4.45 0.45 

 

ด ี

2.3 จัดท�าคู่มือและแผนการจัดกิจกรรมตัรฺบียะฮรายคาบ

ก่อนการด�าเนินกิจกรรม 4.58 0.67 

 

ด ี
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ประเดน็รำยละเอียดกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี�ยและส่วน

เบี�ยงเบนมำตรฐำน 

 

แปลผล 

x� S.D. 

2.4 การจดัเตรียมสถานที�มีความเหมาะสม บรรยากาศเป็น

กนัเองระหว่างครูกบันักเรยีน 4.75 0.62 

 

ด ี

3. กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล 

สอดคล้องกับเป้าหมายและวตัถุประสงค์การเรียนรู้ในระดับ

ของกิจกรรมและรายคาบ 4.08 0.29 

 

 

ด ี

3.2 วิธีการวัด ประเมินผล สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน

การสอนที�ออกแบบไว้ตามคู่มอื 4.00 0.43 

 

ด ี

* x� แทน ค่าเฉลี�ย (Mean) S.D. แทน ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ผลการนิเทศ ติดตามและสะท้อนผลแต่ละสปัดาห์โดยผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศ พบว่า ภาพรวม

ครูมูร็อบบีย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนเพิ�มขึ�น สามารถ

ด�าเนินกิจกรรมตามคู่ม ือหรอืหลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์โรงเรยีนหาดใหญ่

วทิยาคาร จงัหวดัสงขลา ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัดีมาก โดยมขี้อค้นพบ ดงันี� 
 4.1 การออกแบบและการด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอลักุรอ่าน พบว่า ครูมูร็อบบีย์มีการ

ออกแบบและด�าเนินกิจกรรมกลุ่มศึกษาอัลกุรอ่านที�สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือสอ
คล้องกับผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวตัถุประสงค์ กิจกรรมมีแบบแผนที�ชดัเจน

สามารถวดัได้ กิจกรรมมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เร ียน กิจกรรมมีความเหมาะสมกับ

เวลาที�ก�าหนด กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูมูร ็อบบีย์ได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน
เกิดการเรยีนรู้อย่างต่อเนื�อง กิจกรรมเน้นการน�าประเด็นปัญหาที�เกิดขึ�นมาใช้เป็นฐานและแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน ครูมูร ็อบบีย์ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเป็นผู้น�ากลุ่มและฝึกทักษะการ
น�าเสนอโดยผลัดเปลี�ยนกันทุกๆสัปดาห์ กิจกรรมการเรียนรู้มีการสอดแทรกสถานการณ์โลกที�

เกิดการต่อยอดความคิดร่วมกัน ครูมูร็อบบียออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที�ตระหนักถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล มปีฏิสมัพนัธ์เชิงบวกกบันักเรียน โดยครูมูร็อบบีย์และนักเรยีนมสี่วนร่วม
ในการเลือกสถานที�ในการพบปะและสร้างบรรยากาศที�ส่งเสริมต่อการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกบนพื�นฐานของการบูรณาการหลักค�าสอนอิสลามในช่วงเวลาที�เหมาะสม        
และครูมูร็อบบีย์มกีารติดตามอามลั (การปฏิบตัิศาสนกิจหรอืการท�าท�าความดีอื�น )ๆ จากสมาชิก

ในกลุ่มของตัวเองอย่างต่อเนื�องเพื�อกระตุ้นให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดย



 
 

108 

 

ผลการประเมินการนิเทศ พบว่ า ผลการปฏิบัติงานอ ยู่ในระดับมาก  (x� = 4.44)  และ             
(S.D. = 0.47) 

  4.2 การก�าหนดสื�อและแหล่งเรียนรู้ พบว่า มีความความเหมาะสมกับศ ักยภาพและ
ความสามารถของผู้เรียน มีการใช้เทคโนโลยีในการสื�อสารและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกกับ

ครูมูร็อบบีย์ มกีารจดัท�าคู่มอืและแผนการจดัการเรียนรู้รายคาบก่อนการเริ�มด�าเนินกิจกรรมตัรฺบี

ยะฮ์นักเรียนประจ�ากลุ่มและบรรยากาศการท�ากิจกรรมร่วมกันมีความเป็นกันเองระหว่าง
ครูมูร็อบบีย์กบันักเรียนประจ�ากลุ่ม โดยผลการประเมนิการนิเทศ พบว่า ผลการปฏิบตัิงานอยู่ใน

ระดบัมาก (x� = 4.31) และ (S.D. = 0.57) 
    �.� รายละเอียดการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับเป้าหมายและผลการเรียนรู้ที�

คาดหวังในระดับของกิจกรรมแต่ละครั �ง สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที�ออกแบบไว้

ตามคู่ม ือ โดยผลการประเมินการนิเทศ พบว่า ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  (x� = 
4.04) และ (S.D. = 0.36) 

 
   4.4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติมจากการนิเทศ พบว่า  

 

 “...ครูมูร็อบบีย์ต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลเชิงลึกให้มากที�สุด ก่อนที�จะด�าเนินกิจกรรม

กลุ่มตามหลกัสูตรตรัฺบียะฮ์....” 

(ครูมูร็อบบีย์กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร,์ 2 ตุลาคม ���� : สอบถาม) 
 

  “...ครูมูรอ็บบีย์มกีารแก้ไขปัญหาให้กบัสมาชิก ให้ค�าปรึกษานักเรียนและมกีิจกรรม

สมัพนัธ์ที�ดีต่อกนักบันักเรียนอย่างต่อเนื�อง นักเรียนชอบที�จะเข้าร่วมกิจกรรมสงัเกตได้จากเมื�อ
เข้าเวลา....” 

(ครูมูร็อบบีย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 9 ตุลาคม ���� : สอบถาม) 
 

   “...การนิเทศท�าใหเ้กิดก�าลงัใจที�ดี มแีนวทางในการจดัการข้อบกพร่องได้ทนัเวลา 

ครูมูร็อบบีย์เกิดความมั �นใจในการด�าเนินกิจกรรมตามที�โรงเรยีนก�าหนด....” 
 (ครูมูร็อบบีย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ, 16 ตุลาคม ���� : สอบถาม) 

 
    “...การนิเทศท�าให้ครูมูร็อบบีย์เกิดความมั �นใจในการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์

นักเรยีน ของโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร....” 

 (ครูมูร็อบบีย์กลุ่มงานหอพกั, 23 ตุลาคม ���� : สอบถาม) 
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 จากการสังเกตพบว่า ครูมูร ็อบบีย์ม ีความตระหนัก รับผิดชอบในความพยายามที�จะ
เรียนรู้ เข้าใจในระบบตัรฺบียะฮ์เพื�อสามารถน�าไปปรับใช้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้องตาม

เจตนารมณ์แห่งหลักสูตร ครูมูร็อบบีย์ได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้วยกันเพื�อให้เกิดความเข้าใจที�
ตรงกัน มีการบูรณาการเนื�อหากับหลักค�าสอนอิสลามจากแหล่งที�มาหลกัสองประการ ได้แก่ อ ัล

กุรอ่านและซุนนะฮ์ และการหยิบยกบทเรียนต่างๆ จากเรื�องเล่า จากประวัติของซอฮาบะฮ์ 

(สหายของท่านนบี) บรรพชนยุคก่อนประกอบการอธิบายและนิเทศ  
 

�. ผลกำรพฒันำพฒันำครมููรอ็บบียใ์นกำรด�ำเนินงำนตรัฺบียะฮนั์กเรียน 
 

 จากการด�าเนินกิจกรรมพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียน

หาดใหญ่วทิยาคาร จงัหวดัสงขลา สรุปผลการด�าเนินงาน ครูมูร็อบบีย์ได้ร่วมกิจกรรมเพื�อพัฒนา

ครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โดยใช้การประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนัก การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ และการนิเทศ สรุปแนวทางและผลการ

ด�าเนินงานของโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร ดงันี�   

 
 

ภาพที� � รูปแบบการพฒันาครูมูร็อบบีย์ของโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาคาร 
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  การประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ 
ครูมูร ็อบบีย์มีความพึงพอใจการรับรู้ข ้อมูลเกี�ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใน

การด�าเนินงาน  ตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบบีย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูมูร็อบบีย์มีความรู้ ความเข้าใจในการด�าเนินงานตัรฺ

บียะฮ์และสามารถน�าประสบการณ์ที�ได้รบัไปประยุกต์ใช้กบันักเรียนให้มปีระสทิธิภาพ 
  การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินการตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ที�โรงเรียนก�าหนดได้เป็นอย่างดี เนื�องจาก ครูเข้าใจบทบาทและเข้าใจหลักสูตร มี
แผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ สื�อหรือหลักสูตรชดัเจน มีการวางแผนและเตรียมการในการน�า

หลกัสูตรไปใช้ โดยได้จดักิจกรรมที�ให้ครูมูร็อบบีย์ได้ศึกษาวเิคราะห์ ท�าความเข้าใจหลกัสูตรที�จะ

น�าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันก่อนน�าไปสู่กิจกรรมกลุ่มนักเรียน เพื�อให้การปฏิบัติเป็นไปใน
ท�านองเดียวกัน และสอดคล้องต่อเนื�องกัน ได้จัดทีมน�าหรือขบัเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน มี

การประสานงานกันเป็นอย่างดีในแต่ละขั�นตอนของการน�าหลักสูตรไปใช้ นับแต่การเตรียมการ
น�าหลักสูตรไปใช้ในด้านวิธีการ สื�อ การประเมินผล การจดัอบรมครูมูร็อบบีย์ในการใช้หลักสูตร 

การน�าหลักสูตรไปใช้ของครูมูร็อบบีย์ และการติดตามผลประเมินการใช้หลักสูตรของครูมูร็อบ

บีย์ ครูมูร็อบบีย์สามารถน�าหลกัสูตรไปใช้ตามขั �นตอนที�ได้ออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี    

การสนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียนต่อครูมูร็อบบบีย์ พบว่า ผู้บริหารให้การ

สนับสนุนงบประมาณและอยู่ในแผนปฏิบตัิการอย่างชดัเจน มกีารสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร
หลกัสูตรต่างๆ แผนการจดัการเรยีนรู้รายคาบ 

การที�ครูมูร็อบบียไ์ด้ผ่านการอบรมการให้ความรู้ ความเข้าใจทกัษะและเจตคติเกี�ยวกบั

การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการของครูมูร ็อบบบีย์อย่างเป็น
ระบบ และมีการพฒันาตัวครูเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการสอน เช่น การจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเชิญวทิยากรมาให้ความรู้ และการสร้างขวญัก�าลงัใจในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 

การน�าหลกัสูตรไปใช้ โรงเรยีนมทีีมงานตรฺับียะฮ์ที�เป็นผู้เชี�ยวชาญการพเิศษ เพื�อให้การ

สนับสนุนและพฒันาครู โดยท�าหน้าที�นิเทศ ติดตามผลการน�าหลกัสูตรหรอืคู่มอืไปใช้ โดยพบว่า

ทีมน�าจะร่วมติดตามครูมูร็อบบีย์อย่างใกล้ชิด 

ครูมูร็อบบีย์ให้ความส�าคญัมีความรบัผิดชอบในการเรียนรู ้เพื�อน�าหลักสูตรไปใช้ เข้าใจ

บทบาทหน้าที�ของตัวเอง ซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการน�าหล ักสูตรไปใช้ของครูมูร็อบบีย์ 
เป็นสิ�งที�ส�าค ัญที�ท�าให้การน�าหลักสูตรหรือคู่มือไปใช้ประสบผลส�าเร็จ   มีการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์เป็นระยะๆ โดยก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ทั �งนี� เพื�อจะได้น�าข้อมูลต่างๆ มาประเมิน ว ิเคราะห์ เพื�อพัฒนาทั�งในแง่ของการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงและการวางแนวทางในการน�าหลกัสูตรไปใช้ให้มีประสทิธิภาพดียิ�งขึ�น  
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สภาพการใช้คู่มือหรือหล ักสูตรตัรฺบียะฮ์ที�โรงเรียนก�าหนดของครูมูร ็อบบีย์ พบว่า คู่มือ
หรอืหลกัสูตรมกีารก�าหนดหลกัการ แนวคดิของหลกัสูตรที�เป็นมาตรฐาน ตามแนวคดิ Standard 

Based Curriculum วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมายของหลักสูตรมีความชัดเจน ท�าให้ครูมูร็อบ
สามารถศึกษาท�าความเข้าใจและด�าเนินกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย มีบางประเด็นที�มีรายละเอียด

มากควรก�าหนดให้ส ั �นกระชับ สมรรถนะส�าคัญหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรก�าหนดให้

ชดัเจนและครอบคลุม  
กิจกรรมการเรียนรู้ก�าหนดไว้อย่างชดัเจนมาก มีรายละเอียดในการด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

ก�าหนดโครงสร้างเนื�อหา โครงสร้างรายวชิา แผนการจดัประสบการณ์หรอืแผนการจดัการเรียนรู้
รายคาบที�มีความชัดเจน ครูมูร ็อบบีย์น�าไปใช้ได้อย่างง่ายดาย กิจกรรมทุกแผนการจัดการ

เรียนรู้เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มทุกคนอย่างทั �วถึง มีการมอบหมายให้แต่ละคน

รับผิดชอบในการศึกษาเนื�อหา ค้นคว้าเพิ�มเติมก่อนถึงกิจกรรมพบปะประจ�าสัปดาห์ ส�าหรับ
นักเรียนที�ไม่ได้รับเนื�อหาหลักในประเด็นต่างๆ ทุกคนได้ศึกษาและร่วมอภิปรายในกลุ่มอย่าง

ต่อเนื�องส่งผลท�าให้เกิดการเรยีนรู้ แลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์และเชื�อมโยงกับสถานการณ์
ในชีวติประจ�าวนัได้ แต่ละครั �งที�พบปะกันจะมกีารแต่งตั �งผู้ด�าเนินการรายการแต่ละครั �งไม่ซ��ากัน

ท�าให้ทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้น�ากลุ่มอย่างต่อเนื�อง นอกจากดังกล่าวแล้ว กิจกรรมยังเน้นที�การ

แก้ปัญหาสมาชิก โดยครูมูร็อบบีย์จะท�าหน้าที�ในการสอบถามปัญหาสมาชิกแต่ละคนเพื�อให้ทุก

คนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั ระยะเวลาในการเจอกนักับนักเรียนของครูมูร็อบบีย์ 

��� นาที (� คาบเรยีน) ถือว่าเหมาะสมเนื�องจากในแผนการจดัการเรียนรู้รายคาบ ก�าหนดเวลา
แต่ละกิจกรรมตลอดการพบปะไว้อย่างชดัเจน  

การบริหารจัดการหลักสูตรหรือการบริหารจัดการคู่มือตัรฺบียะฮ์ของครูมูร ็อบบีย์ประจ�า

กลุ่ม พบว่า มีคณะกรรมหรือทีมน�าในการให้ความสะดวกต่างๆ กรณีที�บางกลุ่มครูมูร็อบบีย์ไม่
สามารถมาปฏิบตัิงานได้ในวนัและเวลาดงักล่าว ทางคณะกรรมจะด�าเนินการจดัคนแทนทนัที  

การจัดกิจกรรมกลุ่ม มีการจัดกระบวนการเรียนรู ้ตามหลักสูตรหรือคู่ม ือที�โรงเรียน
ก�าหนด ครูมูร ็อบบีย์บางคนใช้เทคนิคที�แตกต่างกันแต่ยังอิงเนื�อหาและแนวทางที�ก�าหนดเป็น

หลัก บางกลุ่มกระตุ้นนักเรียนด้วยกิจกรรมเสริม เกม เป็นต้น กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการคิดแบบบูรณาการกับวิถีชีว ิตของผู้เรียนเป็นส�าคัญ การ
ออกแบบหน่วยและแผนการจดัการเรยีนรู้ มอีงค์ประกอบของหน่วยการเรยีนรู้ครบถ้วน เนื�อหามี

ความสอดคล้อง และครูมูร็อบบีย์มีความเข้าใจกระบวนการออกแบบการเรียนรู ้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ย ังต้องปรับปรุงเนื�องจากเกณฑ์การประเมินผลแต่ละระดับในแผนการ

จดัการเรียนรู้ยงัไม่ชดัเจน คุณภาพของนักเรียนตามผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั มีระบุไว้ชดัเจนแต่

ต้องออกแบบให้ง่ายส�าหรบัครูมูร็อบบบีย์ในการน�ามาใช ้



 
 

112 

 

การนิเทศ พบว่า ครูมูร็อบบีย์ม ีความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์
นักเรียนเพิ�มขึ�น สามารถด�าเนินกิจกรรมตามคู่ม ือหรือหลักสูตรการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของ

ครูมูร็อบบีย์โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร จงัหวดัสงขลา 
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บทที� 5 

สรปุผลกำรวิจยั อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื�อง การพัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน โรงเรียน

หาดใหญ่วิทยาคาร จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบี
ยะฮ์นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร การวิจัยในครั �งนี� เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา

คาร จ�านวน     13 คน แบ่งเป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน ครูมูร็อบบีย์จ�านวน 12 คน โดยผู้วิจยัใช้
วิจยัเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เครื�องมือในการวิจัย ได้แก่ �) การประชุมเพื�อสร้างความ

เข้าใจ (group meeting) �) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (training workshop) �) การแลกเปลี�ยน
เรียนรู้ (knowledge management) และ �) การนิเทศ (supervision) เครื�องมือที�ใช้ในการ

รวบรวมผลการว ิจัย ได้แก่ �) แบบประเมินความพึงพอใจในการประชุมเพื�อท�าความเข้าใจ

เกี�ยวกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื�อขับเคลื�อนการพัฒนาครูมูร ็อบบีย์ในการ
ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ นักเรียน �) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ �) แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน และ �) แบบบันทึกการนิเทศ 

(supervision) 

 

5.1 สรปุผลกำรวิจยั 

 

            การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ร่วมกนัสะท้อนผล สภาพปัจจุบัน 

วิเคราะห์การขบัเคลื�อนงานระบบตรฺับียะฮ์นักเรียน ในภาคเรียนที� 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านเวที

การประจ�าชุมประจ�าสปัดาห์ (KM : Knowledge Management) พบว่า ครูไม่สามารถด�าเนินงาน
ตัรฺบียะฮ์นักเรียนตามหลักสูตรกลุ่มศึกษาอิสลามที�ก�าหนดได้ เนื�องจากขาดทักษะ ขาดความ

เข้าใจใน   การน�าคู่มือตัรฺบียะฮ์ไปใช้ เครื�องมือในการขบัเคลื�อนงานตัรฺบะยะฮ์นักเรียน ยังไม่
สามารถตอบโจทย์   การน�าสู่การปฏิบัติได้ การพัฒนาครูให้สามารถขับเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์

นักเรียน จึงมีความจ�าเป็นที�จะต้องปรับปรุงและพัฒนาครูมูร็อบบีย์อย่างต่อเนื�อง ครูมูร็อบบีย์ที�

รบัผดิชอบในการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรยีนยงัขาดความรู้ องค์ความรู้อิสลาม ความเข้าใจ และ
ทกัษะในการน�าการน�าสื�อในการ     ตรฺับียะฮ์นักเรยีน 

            จากการจัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาครูมูร ็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จงัหวดัสงขลา โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมผ่านการประชุมเพื�อท�า
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ความเข้าใจ   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการนิเทศ ผลการ
ด�าเนินงานสรุปได้ ดงันี� 

            การประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจและตระหนัก ผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์สะท้อนผลตาม
ประเด็นปัญหาที�พบจริง และสามารถน�าโจทย์ปัญหาที�ได้จากการสะท้อนผ่านเวทีการประชุม

ครูมูร็อบบีย์มาออกแบบการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ส่งผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์ม ีความรู้ส ึก

ชดัเจนถึงความรบัผิดชอบและได้รบัความรู้ ความเข้าใจที�ยงัไม่ทราบเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺ
บียะฮ์นักเรยีน 

            การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์ม ีความเข้าใจเนื�อหา ข ั �นตอนการตัรฺบี
ยะฮ์นักเรียนของครูมูร ็อบบีย์ แนวทางการตัรฺบียะฮ์นักเรียน เครื�องมือที�ส�าคัญในการตัรฺบียะฮ์

นักเรียน ครูมูร็อบบีย์ที�เข้าร่วมมีความตั�งใจ พร้อมรบัฟังค�าบรรยาย ฝึกปฏิบัติจริงและน�าไปใช้

กบัการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ     
             การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์ทุกคนมสี่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 

ปัญหา และออกแบบการแก้ไขปัญหาการขับเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ต่อนักเรียน 
ส่งผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนสอดคล้องตามวิธีการของหลักสูตร

หรอืคู่มอืตรัฺบียะฮ์ที�ทางโรงเรยีนก�าหนด 

            การนิเทศ ภายหลังจากผู้นิเทศหรือวิทยากรได้ร่วมติดตาม นิเทศครูมูร็อบบีย์สามารถ

พฒันาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนจุดเด่นและจุดที�ยงัเป็นปัญหาของการ

ด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ได้อย่างแท้จรงิ และครูมูร็อบบีย์สามารถน�าข้อมูลต่างๆ จาก
ผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนให้มีคุณภาพได้ เกิด

สมัพนัธภาพในการท�างานระหว่างผู้นิเทศและครูมูร็อบบีย ์

             

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจยั 

 

          5.4.1 ผลของการพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินการตรฺับียะฮ์นักเรียน โรงเรยีนหาดใหญ่

วิทยาคาร จังหวัดสงขลา โดยใช้การประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการ             
การแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ และการนิเทศ โดยจากผลการวจิยัมปีระเด็นที�น�ามาอภิปรายผล ดงันี� 

                  5.4.1.1 การประชุมเพื�อสร้างความเข้าใจ ผลท�าให้ครูสะท้อนผลตามประเด็น
ปัญหาที�พบจรงิ และสามารถน�าโจทย์ปัญหาที�ได้จากการสะท้อนผ่านเวทีการประชุมครูมูร็อบบีย์

มาออกแบบการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน ครูมูร็อบบีย์มีความรู้สึกชดัเจนถึงความรบัผิดชอบ

และได้รบัความรู ้ ความเข้าใจที�ยงัไม่ทราบเกี�ยวกับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน สอดคล้อง
กับงานวิจยัของอวยชยั ศรีตระกูล (2556 : 90-91) ที�ศึกษาพฒันารูปแบบการบริหารระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา พบว่า 
ผู้บริหาร ครู ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมส�าคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
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ประสานงานเป็นหัวใจของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต้องใช้ทักษะการประสานงานรอบ
ด้าน ใช้เทคนิคการสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างสัมพันธภาพอันดีเพื�อให้เป้าหมาย

บรรลุผลส�าเร็จ เหตุผลที�เป็นเช่นนี� เนื�องจาก  บรบิทโรงเรยีนหาดใหญ่วิทยาคารได้ให้บทบาทใน
การน�ากลุ่มของครูมูร็อบบีย์อย่างต่อเนื�องเกือบ �� ปีที�ผ่านมาท�าให้การประชุมเพื�อสร้างความ

ตระหนักแก่ครูมูร็อบบีย์จึงด�าเนินการด้วยความง่ายดายและรวดเร็วในการขบัเคลื�อนงาน                

                   5.4.1.2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ พบว่า ครูมูร็อบบีย์มคีวามเข้าใจเนื�อหา ขั �นตอน
การตรฺับียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบบีย์ แนวทางการตัรฺบียะฮ์นักเรียน เครื�องมอืที�ส�าคญัในการตัรฺ

บียะฮ์นักเรียน ครูมูร็อบบีย์ที�เข้าร่วมมีความตั �งใจ พร้อมรับฟังค�าบรรย าย ฝึกปฏิบัติจริงและ
น�าไปใช้กับการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

สดชื�น ดวงค�าน้อย (2554 : 148) ที�ศึกษาเกี�ยวกับการพัฒนาครูในการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งผลท�าให้ครูมีความเข้าใจประโยชน์และความจ�าเป็นของการน�าไปใช้ของเครื�องมือ

ต่างๆ ที�ใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท�าให้ครูได้รบัการพฒันา มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัต ิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เหตุผลที�เป็นเช่นนี� เนื�องจากทางกลุ่มงานที�

รบัผดิชอบได้มกีารออกแบบให้ครูมูร็อบบีย์ดูแลติดตามนักเรียนทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันท�าให้

ครูมูร็อบบีย์แต่ละท่านตระหนักและเล็งเห็นความส�าคญัที�จะน�าไปใช้ในกลุ่มนักเรียนที�ตวัเองดูแล

ต่อไป 

                  5.4.1.3 การแลกเปลี�ยนเรียนรู ้ พบว่า ครูมูร็อบบีย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น ปัญหา และออกแบบการแก้ไขปัญหาการขบัเคลื�อนงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์

ต่อนักเรียน ส่งผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์สามารถด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนสอดคล้องตามวิธีการ

ของหลักสูตรที�ทางโรงเรียนก�าหนด สอดคล้องกบังานวิจยัของปุญชรศัมิ � พนัธุวฒัน์ (���� : 56) 
ที�ศึกษาเกี�ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการ

คดักรองนักเรยีนของโรงเรียนพร้าววทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การที�ครูแลกเปลี�ยนเรียนรู้
แนวคิด มุมมองและความคิดเห็นร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นที�แตกต่าง จนเกิดนว ัตกรรม

โปรแกรมพร้าวคดักรองที�ช่วยลดความซ��าซ้อนในการท�างานของครูท�าให้ครูมีเวลาในการพฒันา

ตนเองและสามารถจัดกิจกรรมที�เหมาะสมให้กับผู้เรียน เหตุผลที�เป็นเช่นนี� เนื�องจากโรงเรียน
หาดใหญ่วทิยาคารก�าหนดคาบแลกเปลี�ยนเรยีนรู้ส�าหรบัครูมูร็อบบีย์ทั�งหมดทุกสปัดาห์ในตาราง

เรียน ท�าให้เกิดการสะท้อนผลและแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นได้อย่างต่อเนื�อง ท�าให้งานตัรฺบียะฮ์
ขบัเคลื�อนเป็นงานปกติ 

                  5.4.1.4 การนิเทศ พบว่า ภายหลังจากผู้นิเทศหรือวิทยากรได้ร่วมติดตาม นิเทศ

ครูมูร็อบบีย์สามารถพฒันาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ให้มีประสิทธิภาพ สะท้อนจุดเด่นและจุดที�ยงั
เป็นปัญหาของการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ของครูมูร็อบบีย์ได้อย่างแท้จริง และครูมูร็อบบีย์สามารถ

น�าข้อมูลต่างๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนให้มี
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คุณภาพได้ เกิดสมัพนัธภาพในการท�างานระหว่างผู้นิเทศและครูมูร็อบบีย์ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของสดชื�น ดวงค�าน้อย (2554 : 148) ที�ศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันาครูในการด�าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวดัมหาสารคาม พบว่า คณะครูได้มีการ
น�าเสนอปัญหาร่วมกันเมื�อพบปัญหาสามารถช่วยกันแก้ไขโดยการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ของ

ตนเองกับเพื�อนครู ท�าให้สามารถช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหากับนักเรียนได้ทนัท่วงที เหตุผลที�เป็น

เช่นนี� เนื�องจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารก�าหนดทีมน�าในการขับเคลื�อนและมีการอบรม 
พัฒนาในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื�องทุกสัปดาห์ เป้าหมายเพื�อให้ทีมน�าสามารถเข้า

กระบวนการตัรฺบียะฮ์ เข้าใจหลักสูตร เพื�อสามารถเป็นที�ปรึกษาให้กับครูท่านอื�นๆ ได้ สามารถ
นิเทศและสะท้อนผลให้กบัครูร็อบบีย์ได้อย่างดีเยี�ยม           

 กล่าวโดยสรุป จากการพัฒนาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียน 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จงัหวดัสงขลา ส่งผลท�าให้ครูมูร็อบบีย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักเกี�ยวกบัการตรัฺบียะฮ์นักเรยีน มคีวามมั �นใจ สามารถด�าเนินงานตรฺับียะฮ์ตามหลกัสูตรที�

สถานศึกษาก�าหนดได้อย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ     

 

5.5.1 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัครั �งนี� 
                  5.5.1.1 การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ผลการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนของครูมูร็อบ

บีย์   ควรด�าเนินการอย่างต่อเนื�อง ทั �งนี�เพื�อให้ครูมูร็อบบีย์แต่ละคนได้สะท้อนผลประจ�ากลุ่มของ

ตัวเอง         ซึ�งอาจเกิดความผิดพลาด หรือมีวิธีการที�ดีแลกเปลี�ยนกันเพื�อน�าประยุกต์ใช้ใน
กลุ่มของตนเองได้ 

                   5.5.1.2 การวิจยัควรศึกษาดูงานการด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์นักเรียนในโรงเรียนที�มี

วิธีปฏิบัติที�ดี (Best Practice) เพื�อสามารถน� ามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาไ ด้อย่างมี

ประสทิธิภาพยิ�งขึ�น 

                   5.5.1.3 การด�าเนินงานตัรฺบียะฮ์ทุกขั �นตอน ควรเปิดโอกาสให้ครูมูร็อบบีย์ได้
สะท้อนผล เสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื�อง เพื�อจะท�าให้ครูมูร็อบบีย์มี

ส่วนร่วมและเข้าใจการด�าเนินงานตรัฺบียะฮ์ได้ดีขึ�น 
                   5.5.5.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ควรใช้หลักการความยืดหยุ่นมาปรับใช้ก ับ

สถานการณ์ที�เปลี�ยนไป ทั �งนี�เนื�องจากการลงปฏิบัติการจริงอาจจะคลาดเคลื�อนไปจากแผนงาน

ที�วางไว้  
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5.5.2 ข้อเสนอแนะจากการวจิยัครั �งต่อไป 

                    5.5.2.1 ควรพฒันาครูมูร็อบบีย์ในการด�าเนินงานตรฺับียะฮ์นักเรยีน โรงเรยีน

เครอืข่ายคุณภาพอสัสลาม  

  5.5.2.2 ควรพัฒนานักเรียนแกนน�าในการเป็นครูมูร็อบบีย์ผู้ช่วยในการด�าเนิน      

ตรฺับียะฮ์นักเรยีนในรูปแบบพี�ดูแลน้อง โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาคาร 
 

 



เอกสารประกอบ
 

(งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโรงเรียน)
















































