“ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติที่สอนในโรงเรียน เป็นทั้งรากฐานและปัจจัยที่สาคัญยิ่งของทุก
คน เพราะบุคคลได้อาศัยความรู้เป็นกาลังที่จะนาพาตัวให้ก้าวไปสู่ความสาเร็จ และความรู้ดังกล่าวนี้ไม่ขัด
กับศาสนาไม่ว่าศาสนาใด ตรงข้ามกลับสนับสนุนกัน กล่าวคือ ความรู้ช่วยให้เรียนรู้ศาสนาได้โดย
กว้างขวาง และศาสนาช่วยให้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างลึกซึ้งและชัดแจ้ง
เพราะฉะนั้น ทั้งวิชาและศาสนาจึงดาเนินควบคู่กันไป เป็นสิ่งสาคัญสาหรับชีวิตด้วยกัน ผู้ใดมีทั้ง
หลักวิชาทั้งหลักศาสนา ย่อมดาเนินถึงความสาเร็จในชีวิตได้อย่างไม่พลาดพลั้ง”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน
แก่ครูใหญ่โรงเรียนและนักเรียนที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๑๕ และครูนักเรียนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ณ หอประชุมคุรุสภา
วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖

ที่มา หลักที่สาคัญของชีวิต ๑๐๐ คาสอนพ่อ ตอนที่ ๕๖ หน้า ๖๐

๒

คานา
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจาวันของมนุษย์ ซึ่งจะนาไปสู่ความ
ผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า โดยมีอัลกุรอานและอัลหะดีษเป็นธรรมนูญ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องศึกษาหาความรู้เพื่อ
นาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ดังนั้น การศึกษาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญจึงเป็นความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเรื่องอิสลามศึกษามา
อย่างยาวนาน คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น
ในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติเห็นว่า ควรให้ความสาคัญกับ
อิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น จึงสนใจที่จะศึกษาแนว
ทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนของ
รัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะ และสถาบันอุดมศึกษา
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทากิจกรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จึงอาสาเข้ามาทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ซึ่งได้ข้อค้นพบทั้งความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่เป็นประโยชน์มากมายสาหรับการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อไป ดังได้นาเสนอไว้ในรายงานวิจัยฉบับนี้ งานวิจัยนี้พบว่าร่างมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอิสลามศึกษา แต่จาเป็นต้องจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าหลักสูตรและการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในพื้นที่ยังมีความซ้าซ้อน ไม่บูรณาการกัน มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ทาให้ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลาม
ศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ข้อสาคัญที่สุดคือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการประชุมระดม
ความคิดเพื่อจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น นาไปสู่การพัฒนาเพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ขอขอบคุณสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่ให้โอกาสมูลนิธิฯได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ และขอขอบคุณนักวิชาการอิสลามศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่งานวิจัยนี้จนสาเร็จลงด้วยดี
คณะผู้วิจัย
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
งานศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึ่งมีจุดเด่น
คือ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ของประเทศไว้ในแผนฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นการ
เฉพาะ ต่อมา สกศ. ได้จัดทาร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งได้มีการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้การนาไปจัดทามาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาแต่ละ
สังกัดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป และเนื่องจากอิสลามศึกษาเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงมาเป็นเวลานาน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงมีโครงการ
ศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านอิสลามศึกษาของสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับ และประเภทการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒) เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการอิสลามศึกษา ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างความสาเร็จของ
การจัดการอิสลามศึกษา ๓) เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดทามาตรฐานการอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔) เพื่อพัฒนานโยบายการจั ดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสันติ
สุขในการอยู่ร่วมกัน และลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มู ล นิ ธิ สุ ข -แก้ ว แก้ ว แดง เป็ น องค์ ก รเอกชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละมี นั ก วิ จั ย ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดอิสลามศึกษา จึงอาสาเข้ามาดาเนินการวิจัยเรื่องนี้ โดยใช้วิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสาน ทั้งการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม การประชุม Focus Group ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อดูการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา แล้ว ทาการวิเคราะห์ผ ล
การศึกษา อภิปรายผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาและข้อเสนอแนะนโยบาย
การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑. มาตรฐานอิสลามศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีสถานศึกษา ๓
ประเภท ที่มีห ลักสู ตรอิสลามศึกษาใช้แล้ว คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนของรัฐ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก และสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะ ยั ง ไม่ มี ห ลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ตาม ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี
“มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการสอดแทรกเรื่องศาสนาในชี วิตประจาวันแก่เด็ก เช่น การสลามกับครูและ
พ่อแม่ การสวดดุอาร์ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน และก่อนเข้าห้องน้า เป็นต้น
๕

ทั้งนี้ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการที่จะให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้วย นอกจากนี้ สถาบันศึกษาปอเนาะเองก็ต้องการมีหลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะมีมาตรฐาน มีกาหนดการจบการศึกษาที่แน่นอน สามารถวัดได้ ประเมินได้ และเป็น
ประโยชน์สาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสามารถ
พัฒนาอิสลามศึกษาจนได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางอิสลามศึกษาในประชาคมอาเซียน (ระเบียงเมกกะ)
ด้วย
หลักสูตรที่มีกาหนดใช้แล้วในสถานศึกษา ๓ ประเภท คือ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖
สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อิสลามศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ และหลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาฟั ร ฎู อี น ประจ ามั ส ยิ ด ระดั บ อิ ส ลามศึ ก ษาตอนต้ น (อิ บ ติ ด าอี ย ะฮฺ )
พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ สาหรับศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โดยยึดกรอบ
แนวคิด ตามพระราชบั ญญัติก ารศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรอบในการออกแบบหลั กสู ตร ดังนั้ น
วิสัยทัศน์ หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรี ย นรู้ การจั ด กิจ กรรมการเรียนรู้ และตัว ชี้ วัด ในหลั กสู ตรจึงสะท้อนหลั ก การของการจั ด
การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การมี ห ลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาฉบั บ ใหม่ ท าให้ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษาที่เรียนอิสลามศึกษาตอนต้นจากศูนย์ ฯตาดีกาจะสามารถเข้าเรียนอิสลามศึกษาตอนกลางใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้าอีก และสามารถเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรได้
ทั้ง ๓ หลั กสู ตร แบ่ งเป็ น อิส ลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์ ) ใช้เวลาเรียน ๖ ปี อิส ลามศึกษา
ตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะห์) ใช้เวลาเรียน ๓ ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ใช้เวลาเรียน ๓ ปี มี
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม คือ อัลกุรอาน อัลหะดีษ (วจนะ) อัลฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ) อัลอะกีดะห์ (หลักศรัทธา)
อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัลอัคลาก (จริยธรรม) ภาษามลายู และภาษาอาหรับ ส่วนสถาบันศึกษาปอเนาะไม่มี
หลักสูตร แต่มีประมวลการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๑๖ รายวิชา ซึ่งเป็นการเรียน
ที่มากด้วยเนื้อหาและใช้เวลาเรียนยาวนานกว่าการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
ส าหรั บ มาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา นั้ น ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี
สถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่งหลักที่เปิดสอนอิสลามศึกษา คือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรีและระดับสูงขึ้นไป ในสาขาอิ สลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลามหรือการสอน
อิสลามศึกษา รวมทั้งหลั กสูตรบูรณาการ เช่น เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิส ลาม บางแห่งเปิดสาขา
อิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้วย
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ อิสลามศึกษาอย่างเดียว กับ
อิสลามศึกษาที่ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์อิสลาม รัฐศาสตร์อิสลาม เป็นต้น และการสอน
อิสลามศึกษาหรือครุศาสตร์อิสลาม ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบจาเป็นต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน
สาระสาคัญของมาตรฐานอิสลามศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา คือ ความรู้เกี่ยวกับ
อิสลามศึกษา เช่น อัลกุรอาน ซุนนะห์ อัลหะดีษ ชารีอะห์ อูซุลลุดดีน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างคนให้เป็นคนดี
๖

และสาระที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าคือ ภาษาอาหรับ รวมทั้งเทคนิคการสอนหรือวิชาชีพ
ครูอิสลามศึกษา
การกาหนดหลักสูตรอิสลามศึกษายึดตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. มาตรฐานของคุรุสภาในกรณี
หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา มาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นสากล และมาตรฐานอิสลามศึกษาตามความ
ต้องการของบริบทของตลาดหรือจุดเน้นของสถาบัน
๒. ผลการจัดอิสลามศึกษา ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างความสาเร็จของการจัดการอิสลามศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษากรณีตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนของรัฐ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม จนมีผลการดาเนินงานเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน มีผู้เรียนเพิ่มขึ้น และได้รับรางวัลความสาเร็จนั้น พบว่า เน้นการสอนศาสนา
ควบคู่กับวิชาสามัญเพื่อสร้างผู้เรียนที่เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพที่มนั่ คงในอนาคต และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
กรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ความสาเร็จที่เป็นจุดเด่นของการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ
๑. การรักษาอัตลักษณ์และบริบ ทของโรงเรียนให้อยู่ในกรอบศาสนา และเคร่งครัดภาคปฏิบัติ มี
กิจกรรมชัดเจนเรื่องการรักษาขนบธรรมเนียม จึงตอบโจทย์ผู้ปกครองได้อย่างดี นักเรียนมีกิจกรรมทางศาสนา
ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน เช่น อ่านอัลกุรอาน สวดดูอาร์ ปฏิบัติละหมาดตามเวลา
๒. การสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางศาสนา เช่น การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน การขับร้องอนาซิด
การส่งนักเรียนไปอ่านคุตะบะห์ (บรรยายธรรม) ในวันศุกร์ การส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไปสอนเด็กตาดีกาใน
วันเสาร์ โดยฝึกให้รู้เทคนิคการสอนและมีความเป็นครู
๓. การมีครูสอนศาสนาจานวนเพียงพอ หลายคนจบการศึกษามาจากประเทศตะวันออกกลางที่ใช้
ภาษาอาหรับ และประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงได้รับการ
ยอมรับสูงมาเป็นอาจารย์พิเศษ เช่น โต๊ะอิหม่าม กรรมการอิสลาม และผู้เชี่ยวชาญอัลกุรอาน
๔. ค่านิยมของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ การไป
เรียนต่อยังมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้รับ
การยอมรับ ในระดับสากล และเป็ นที่นิย มของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากค่า ใช้จ่ายไม่สู งมาก
นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และได้เรียน
เนื้อหาศาสนาอิสลามที่เข้มข้นกว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
๕. ผู้ บริ หารสถานศึกษาและสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม มีบทบาทส าคัญในความ
พยายามจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาชายแดนภาคใต้ โดยระดมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทั้งหมด
ในจังหวัดยะลามาร่วมกัน จัดทาหนังสือแบบเรียน ข้อสอบ สื่อการสอน เทคนิคการสอน และจะดาเนินการ
อบรมครูสอนอิสลามศึกษาเป็นรายวิชา รวมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดอื่นๆ
๗

ปัญหาอุปสรรคของการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ
๑. ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ได้คะแนนต่า เพราะนักเรียนไม่รู้ว่าสอบไปเพื่อ
อะไร ผลการสอบไม่สามารถนาไปสมัครเรียนต่อที่ไหน และนักเรียนส่วนใหญ่มุ่งไปเรียนต่อต่างประเทศ จึงไม่
ตั้งใจสอบ I-NET โดยเฉพาะวิชาที่ได้คะแนนต่า คือ ภาษาอาหรับและภาษามลายู
๒. ครูไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้หลักสูตร เนื่องจากรัฐจ่ายค่าตอบแทนครูและอบรมให้เฉพาะครู
วิชาสามัญ ไม่อบรมครูสอนอิสลามศึกษา อีกทั้งการอบรมของรัฐหลายครั้งไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
วิทยากรไม่ใช่ผู้ ปฏิบั ติจ ริงในแบบที่โรงเรีย นต้องการ ครู สอนศาสนาจึงไม่รู้เรื่องหลักสูตรและไม่สอนตาม
หลักสูตร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้นักเรียนสอบ I-NET ได้คะแนนต่า
กรณีโรงเรียนคู่ขนานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
โครงการโรงเรียนคู่ขนานกับตาดีกา เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในการจัด
การศึกษาร่วมกัน เนื่องจากผู้เรียนชั้นประถมศึกษาไปเรียนศาสนาที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย โดย
ในโครงการดังกล่าวโรงเรียนประถมศึกษาจะสนับสนุนการหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ศูนย์ฯตาดีกา
ศูนย์ฯตาดีกามีจุดเด่นคือ การบริหารในรูปคณะกรรมการ เน้นสอนศาสนาเป็นหลัก ใช้ภาษามลายู
ท้องถิ่นและภาษามลายูกลาง ถ้าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น งานฝีมือ การ
แข่งกีฬา แต่จุดอ่อนคือ ครูที่สอนในศูนย์ฯตาดีกาไม่ได้จบปริญญาตรี งบประมาณไม่เพียงพอ ครูขาดการ
อบรม ผลการสอบ I-NET วิชาที่อ่อน คือ ภาษามลายู และภาษาอาหรับ สาหรับภาษามลายูเป็นเพราะภาษา
มลายูกลางใช้อักษรรูมี ส่วนภาษาอาหรับหาครูผู้สอนที่มีความรู้จริงได้ยาก
ปัญหาของโครงการโรงเรียนคู่ขนานตาดีกา คือ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐดูแลศูนย์ฯตาดีกาไม่
ทั่วถึง บางโรงเรียนต้องดูแลศูนย์ฯตาดีกา ๓-๔ แห่ง และความไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ
การจัดส่งนักเรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) เป็นภารกิจของ ศูนย์ฯตาดีกา ซึ่ง
ผลการสอบได้คะแนน I-NET ต่า เพราะนักเรียนไม่ให้ความสาคัญ เข้าสอบโดยไม่ตั้งใจ และไม่ได้นาผลสอบไป
ใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อ การสอบ I-NET จึงไม่มีความหมายสาหรับผู้เรียน
สิ่งที่ศูนย์ฯตาดีกาต้องการการสนับสนุนจากรัฐคือ ๑) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ๒) การอบรมครูตาดีกาทั้ง ๘ สาระวิชา ๓) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมาดูแลให้เต็มที่ จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ
กรณีโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีส่ อนอิสลามศึกษาแบบเข้มใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีโครงการเปิดสอนทั้งในโรงเรียน
ขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาจานวน ๓๕๐ โรง ได้รับการสนับสนุนครูสอนอิสลามศึกษา สื่อการสอน
และงบประมาณเพื่อการดาเนินงานดังกล่าว หลายแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ใกล้เคียงกับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วไป มีผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่บางแห่งก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงได้
๘

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้มได้รับความนิยมและมีผู้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น คือ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ออกนิเทศติดตามการสอน บางครั้งลงมือสอนเอง ไม่ย้ายบ่อย และสามารถเข้ากับชุมชนได้ดี
๒) มีกิจกรรมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง เช่น การสวดดูอาร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล การอ่านอัลกุ
รอานหน้าเสาธงทุกเช้า การละหมาดร่วมกันทั้งโรงเรียนช่วงเที่ยงและก่อนกลับบ้าน การออกไปละหมาดที่
มัสยิดในชุมชนร่วมกับชาวบ้านทุกวันศุกร์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ คือ รอม
มาฎอน วันอาซูรอ รายอ และเมาลิด กิจกรรมดังกล่าวทาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติตนอยู่ในหลัก
ศาสนาจนเป็นวิถีชีวิต ผู้ปกครองและชุมชนพอใจ รวมทั้งการส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปสอนที่
ศูนย์ฯตาดีกาเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเป็นครูด้วย ขณะเดียวกัน หลายโรงเรียนมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ซีละ (ศิลปะป้องกันตัว) ร้องเพลงอนาซิด เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบ
ด้านและเป็นคนดีของสังคม
๓) เน้นการสร้างเครือข่าย เชิญวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่ชุมชนยอมรับ เช่น อิหม่าม คอเต็บ
โต๊ะครูที่ประชาชนศรัทธา ครูตาดีกา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ให้เข้ามาช่วยคิด ช่วย
สอน บุคคลเหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนด้วย
ปัญหาอุปสรรคของการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม คือ
๑) คะแนนการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ต่า วิชาที่ได้คะแนนต่าที่สุด คือ ภาษาอาหรับ
ภาษามลายู โดยเฉพาะภาษาอาหรับซึ่งหาครูได้ยาก และบางครั้งข้อสอบ I-NET มีข้อผิดพลาดทาให้ผู้เรียนไม่
สามารถทาข้อสอบได้
๒) การอบรมครูรัฐจัดให้แต่ครูวิชาสามัญ ไม่มกี ารอบรมครูสอนศาสนา
๓) ขาดสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ขาดงบประมาณเพื่อการผลิตสื่อ และงบประมาณจัดซื้อตาราเรียน
๕) มีครูสอนอิสลามศึกษาไม่ครบทุกวิชา
๖) ขาดการนิเทศติดตาม ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา รัฐจึงไม่รู้สภาพความเป็นจริง และไม่มีใคร
ช่วยเหลือโรงเรียน
๗) นโยบายไม่ต่อเนื่องเพราะบางโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย
๘) โรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้มไม่ค่อยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
๔. สถาบันอุดมศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอนอิสลามศึกษาที่นอกจากจะ
มุ่งตอบสนองมาตรฐานของ สกอ. คุรุสภา สถาบัน และตลาดแรงงานแล้ว ขณะนี้บางแห่งได้เปิดหลักสูตร
นานาชาติ ที่ใช้ภ าษาอังกฤษในการเรี ย นการสอน ทาให้ ส ามารถตอบโจทย์ ความเป็น นานาชาติ บัณฑิต มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ มาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมุ่งสร้าง
บัณฑิตที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงาน สะท้อนความเป็นนานาชาติและประชาคมอาเซียน
๙

ปัญหาของอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ
๑) ไม่มีห น่วยงานหลักดูแลอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่เหมือนสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีองค์กร
วิชาชีพจัดทาและรับรองมาตรฐาน
๒) ปัญหาคุณภาพผู้เรียน บัณฑิตไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านอิสลามศึกษา ด้านการสอน และด้าน
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอาหรับซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ทาให้อ่อนด้อย มี
โอกาสเข้าสู่อาชีพได้น้อย ส่งผลถึงการมีงานทาเมื่อจบการศึกษา
๓) อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการยอมรับเรื่องความรู้อิสลามศึกษาเท่าอุสตาซที่จบจากต่างประเทศ
หรือตะวันออกกลาง
๔) มหาวิทยาลั ย รั บ ผู้เรี ยนที่ไม่ได้จบศาสนาชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์) มาเรียนอิส ลามศึกษา จึงมีพื้น
ฐานความรู้ทางศาสนาไม่เพียงพอ
๕) การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษายังไม่เข้มข้นทั้งในเนื้อหาอิสลามศึกษาและภาษา
อาหรับซึ่งเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า ต้องผลิตครูสอนอิสลามศึกษา ครูสอนภาษาอาหรับ และครูสอน
ภาษามลายู เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและรู้ลึกเฉพาะทาง
๖) นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเรียนศาสนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้และเป็นคนดี ดังนั้น จึง
ต้องเรียนอิสลามศึกษาเพื่อเข้าใจพระเจ้า ต้องรู้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอาหรับ และต้องเรียนศาสตร์ที่ทาอาชีพ
ได้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอิสลามศึกษาใน
ภาพรวม คือ
๑. สถานศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการดาเนินงานแบบ “ต่างคนต่างทา”
การเรียนซ้าซ้อน ใช้เวลาเรียนนาน เรียนแต่ทฤษฎี ไม่ลงปฏิบัติ และไม่เชื่อมโยงกันระหว่างสถานศึกษา ความ
ร่วมมือเป็นแบบทาตามหน้าที่ ไม่ทุ่มเทอย่างจริงจัง
๒. หน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษามีหลากหลายและไม่มีเอกภาพ เช่น หน่วยงานหลักได้แก่ สช. ต้น
สังกัดจ่ายค่าตอบแทน สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ จัดทาหลักสูตรและอบรมครูจานวนหนึ่ง สพฐ. สนับสนุน
งบประมาณโครงการคู่ขนาน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนับสนุน เช่น ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณ
โครงการ กศน. ส่งครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าไปสอนวิชาสามัญ ศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูสอนอิสลามศึกษา
๓. การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในทุกระดับไม่เน้น ให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ ใช้ได้
โรงเรียนไม่นาหลักสูตรไปใช้ ไม่มีการนิเทศติดตามและกากับการใช้หลักสูตร เพื่อให้มีการนาหลักสูตรไปใช้จริง
๔. ครูของศูนย์ฯตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ ยังขาดองค์
ความรู้ด้านการวิจัย และการบริหารจัดการ จึงควรมีการอบรมในเรื่องนี้ด้วย
๕. ยังไม่มีการบู รณาการอิส ลามศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียนมีภาระการเรียนลดลง สามารถปฏิบัติได้ และ
นาไปใช้จริงในชีวิตได้ ปัจจุบันเด็กชั้นประถมศึกษายังต้องเรียนสัปดาห์ละ ๗ วัน ซึ่งเป็นการใช้เวลาเรียนมาก
เกินไป
๑๐

๓. ข้อเสนอแนวทางการจัดทามาตรฐานการอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประชุ ม Focus Group การตอบแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ และการลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย ม
สถานศึกษา พบว่า นั กวิ ช าการอิ ส ลามศึกษา ครู และผู้ บริห ารสถานศึกษา มีค วามเห็ น ว่า ร่างมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่กาลังจัดทาอยู่ขณะนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอิสลามศึกษาทุกระดับ โดยในการ
จัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการคือ
๑. มาตรฐานอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
และสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานอิสลามศึกษาของประชาคมอาเซียนและมาตรฐานอิสลามศึกษาสากล
๒. มาตรฐานอิสลามศึกษา ควรมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน คือ มาตรฐานด้านหลักสูตร มาตรฐานด้าน
ผู้เรียน มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มาตรฐานด้า นอาคารสถานที่ และสิ่ ง แวดล้ อ ม มาตรฐานด้ านงบประมาณและทรั พยากร มาตรฐานด้ า น
กระบวนการเรียนการสอน มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผล
๓. กระบวนการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาแต่ละระดับ/ประเภท ทั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลาม โรงเรี ย นของรั ฐ สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ สถาบันศึ กษาปอเนาะ
สถาบันอุดมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายต้องการเจ้าภาพในการจัดให้มีความร่วมกัน
๔. การนามาตรฐานอิสลามศึกษาไปใช้ ต้องมีการชี้แจงหรืออบรมครูและผู้บริหารให้เข้าใจ เพื่อจะ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และต้องมีระบบการนิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
๕. การเรียนการสอนตามหลักสูตรและมาตรฐานอิสลามศึกษา ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็น
สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ
๖. การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ยังมีความจาเป็นสาหรับการยกระดับมาตรฐานอิสลาม
ศึกษา แต่ต้องมีการนาผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การเรียนต่อชั้น
สูงขึ้น การไปเรียนต่อต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ
๔. ข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัยนี้มีข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่
ร่วมกัน และลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการขยายผลการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มในโรงเรียนของรัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และสามารถตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นาทางวิชาการ มี
๑๑

ความสามารถในการบริหารจัดการ ให้อยู่ในตาแหน่งเป็นเวลานานพอที่จะนาการเปลี่ยนแปลงได้ สนับสนุน
บุคลากร งบประมาณ สื่อและเทคโนโลยีการสอน และนิเทศติดตามการจัดอิสลามศึกษาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ต้องสานต่อและขยายผลการจัดอิสลามศึกษาแบบเข้ม ให้ครบทั้ง ๓๕๐ โรง และจัดให้มีการ
ประเมิน ผล โรงเรียนใดไม่ได้ มาตรฐานก็ยกเลิก และนางบประมาณส่วนนั้นไปให้ กับโรงเรียนที่ดาเนินการ
ได้ผลดี และทาการคัดเลือกโรงเรียนที่จัดอิสลามศึกษาได้ดีเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โรง เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ กับ โรงเรี ย นอื่นๆ จะทาให้การจั ดอิสลามศึกษาในโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานประสบความสาเร็จมากขึ้น
๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีโครงสร้างระดับจังหวัดและอาเภอ และเป็น
ต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นจานวนมาก ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอิสลามศึกษา การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และการจัดอบรมครูสอนอิสลามศึกษา
นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนชมรมตาดีกา ซึ่งมีตั้งแต่ระดับตาบล ระดับ อาเภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมสถานศึกษา
ปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ให้มีบทบาทเชิงวิชาการ ในการพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ให้การอบรมครู สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนับสนุนโต๊ะครูใน
สถาบันศึกษาปอเนาะที่สมัครใจใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความเข้าใจ
มาตรฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะและมาตรฐานอิสลามศึกษา
๔. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีการจั ดทามาตรฐานอิส ลามศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลิตครูส อนอิสลามศึกษา ครูภ าษา
อาหรับและครูภาษามลายูกลาง ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาระดับ/ประเภท
ต่างๆ ที่สอนอิสลามศึกษา
๕. สถาบันอุดมศึกษา สอนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย มีทักษะภาษาอาหรับและ
ภาษามลายูกลาง และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทาข้อสอบที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลาม
ศึ ก ษา (I-NET) ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน การเรี ย นต่ อ ชั้ น สู ง ขึ้ น การให้
ทุนการศึกษา ฯลฯ
๗. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่งเสริมให้ มีการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ และเตรียมความพร้อม
รับการประเมินภายนอก
๘. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยรูปแบบการสอนอิสลามศึกษาต้นแบบ เพื่อ
เป็นตัวอย่างและขยายผลให้กับสถานศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๒

๙. กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในพื้นที่ คือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานความมั่นคง เช่น กองร้อยทหารพราน รวมทั้งสมาคม ชมรม
หรือกลุ่มสถานศึกษา ทั้งในด้านความคิด บุคลากร ทรัพยากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพ
ทางนโยบาย ลดความซ้าซ้อนในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เพื่อให้การศึกษามี
คุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
-------------------------

๑๓

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ ๔ อาเภอของ
จังหวัดสงขลา เป็น พื้น ที่ที่มีลักษณะพิเศษทางสั งคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากพื้นที่ส่ว นอื่นของประเทศ
เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๗๕ นับถือศาสนาอิสลาม (ประมาณ ๒,๐๒๗,๔๐๐
คน) และนิยมใช้ภาษามลายูท้องถิ่นในชีวิตประจาวัน ส่วนที่เหลื ออีกประมาณร้อยละ ๒๔ เป็นผู้นับถือศาสนา
พุทธอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีลักษณะทางสังคม
ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีประวัติศาสตร์ของตนเอง มีวิถีการศึกษาที่นิยมเรียนศาสนาเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างไป
จากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่เรียนในหลักสูตรแกนกลางตามปกติ การพัฒนาของระบบอิสลามศึกษา
ที่นี่ก็แตกต่างจากส่วนอื่นของประเทศ โดยระยะแรกการเรียนของประชากรมุสลิม ในพื้นที่นี้นิยมเรียนศาสนา
โดยเน้นคัมภีร์อัลกุรอานและภาษาอาหรับที่ปอเนาะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
เมื่อระบบการศึกษาสมัยใหม่แพร่หลายเข้ามาในชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา (ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง) นักเรียนที่เข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกพ่อค้า นักธุรกิจ คนไทย
เชื้อสายจีน และคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามก็ไม่นิย มเข้าเรียนในโรงเรียน
สมัยใหม่ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งบังคับให้เด็กที่มีอายุย่าง
เข้าปีที่ ๘ จนถึงปีที่ ๑๔ ต้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ก็ได้รับการต่อต้านจากผู้นาศาสนาอิสลามว่า เป็น
การกีดกั้นการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม รัฐบาลต้องใช้เวลายาวนานมากในการแก้ปัญหาจนเป็นที่ยอมรับ
ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ แต่เนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธ ยมศึก ษาของรั ฐ น าระเบี ย บเรื่ องการแต่ งกายและหลั ก สู ต รการเรีย นการสอนมาใช้กั บนั กเรี ยนทุก คน
เหมือนกันทั้งประเทศ ก็ยิ่งทาให้ผู้ปกครองปฏิเสธที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนของรัฐ เนื่องจาก
มองว่าไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลาม ประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียนหนังสือและรู้ภาษาไทยจึง
มีจานวนน้อยมาก
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อเสด็จยังคุรุสัมมนาคาร จังหวัดยะลา ได้มีรับสั่งว่า
“การศึกษาที่นี่สาคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มาก
นัก แต่เพียงพอรู้เรื่องกันก็ยังดี เพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้ พูดกันไม่รู้เรื่อง ต้องใช้ล่ามแปล ควรให้พูดเข้าใจกัน
ได้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกัน”
หลังจากนั้น ภาคการศึกษา ๒ (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิว าส และสตูล) ก็ได้มี
โครงการที่สาคัญ ๆ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้วิธีการศึกษาผู้ใหญ่ โครงการพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับโรงเรีย นประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น การศึกษาของคนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ค่อย ๆ พัฒนาจากการศึกษาศาสนาอย่างเดียวมาเป็นการศึกษาศาสนาที่ควบคู่กับวิชาสามัญ
๑๔

มากขึ้น แต่การศึกษาศาสนาอิสลามก็ยังคงเป็นวิถีชีวิตและแทรกอยู่ในระบบการศึกษาของคนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งมีหลายประเภท ดังนี้
๑. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปี ๒๕๐๒ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการพัฒนา
การศึกษาชายแดนใต้ โดยรัฐบาลได้เริ่มพัฒนาปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เป็นโรงเรี ยน
เอกชนประเภท ๑๕ (๒) สอนศาสนา และใช้เวลาอยู่นานเกือบ ๑๐ กว่าปี จึงได้ยกระดับของโรงเรียนราษฎร์
จาก ๑๕ (๒) เป็น ๑๕ (๑) ที่สอนวิชาสามัญและวิชาศาสนาควบคู่กันไป ซึ่งต่อมามีชื่อเรียกประเภทว่าเป็น
“โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานส่ง เสริมการศึกษาเอกชน เป็น
โรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองมาก เพราะสอนทั้งวิชาศาสนาอิสลามและวิชาสามัญ นักเรียนที่เรียบ
จบจะได้รั บ ประกาศนี ย บั ตร ๒ ใบ คือ วุฒิ สู งสุ ดทางศาสนาชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์ ) และวุฒิ วิช าสามัญชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบั นอุดมศึกษาได้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงเป็น
โรงเรียนที่มีบทบาทในการให้โ อกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิง ซึ่งในอดีตไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากเช่นนี้มาก่อน ขณะเดียวกันก็ยังมี
ปอเนาะอีกจานวนหนึ่งที่ ไม่แปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ยังคงเป็นโรงเรียนเอกชน ๑๕
(๒) หรือปอเนาะที่สอนศาสนาอย่างเดียว ซึ่งผู้ปกครองนิยมให้ผู้ชายไปเรียนมากกว่าผู้หญิง แต่ในระบบของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการอุดหนุนร้อยละ ๗๐ เช่นเดียวกับโรงเรียนเอกชนปกติ ส่วนโรงเรียนที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิก่อนปี พ.ศ.
๒๕๒๕ จะได้รับการสนับสนุน ๑๐๐% ปัญหาที่สาคัญในปัจจุบันของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มี ๓
ประการคือ
๑) มีโรงเรียนเปิดขึ้นเป็ นจานวนมาก ในอดีตให้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธ ยมศึกษาตอนปลาย แต่ในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ขยาย
กิจการโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาขึ้นไป ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ทาให้
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระบบนี้โดยตลอดไม่มีเพื่อนต่างศาสนา ขาดประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมที่
แตกต่างและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๒) การเปิ ดของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาจานวนมาก ส่ งผลกระทบต่อโรงเรียนรัฐ บาลที่ทาให้
นักเรียนจานวนลดลง และโรงเรียนมีขนาดเล็กลง
๓) ปัญหาที่สาคัญของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือ คุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบ
O-NET และ I-NET พบว่ามีคะแนนต่ามาก มีโรงเรียนเพียงไม่กี่โรงที่สามารถผ่านการประเมินและได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งสามรอบ
ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๑๕ (๑) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน ๑๙๙ แห่ง
ผู้เรีย น ๑๘๐,๒๕๗ คน หากรั ฐบาลปล่อยให้ โ รงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขยายการดาเนินงานโดย
ปราศจากนโยบายที่ชัดเจน จะทาให้เกิดปัญหามากขึ้น บัดนี้ จึงจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณาในเชิง
นโยบายว่า โรงเรียนในลักษณะนี้ควรที่จะเปิดโดยเสรี หรือจะต้องมีนโยบายพิเศษอย่างใดหรือไม่ และจะต้อง
๑๕

มีกิจ กรรมพิเศษที่จ ะให้ นักเรี ยนที่นั บถือศาสนาอิสลามและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธได้มีโ อกาสเรียนรู้
ร่วมกันอย่างไร เพราะพื้นที่ชายแดนใต้เป็นพื้นที่พิเศษ ที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ลดปัญหา
ความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาที่สาคัญอีกระดับหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ก็คือ การศึกษาชั้นเด็กเล็ก
ซึง่ อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประเมินคุณภาพรอบแรกไปแล้ว ควรที่จะนาผลการประเมิน
นี้มาพิจารณา เพื่อกาหนดนโยบายว่าจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเด็กกลุ่มนี้อย่างไร ส่วนการศึกษา
ระดับอนุบาลในโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐก็ได้มีผลการประเมินทั้ง ๓ รอบไปแล้ว ควรที่จะนาผลการ
ประเมินจาก สมศ.มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทบทวน และกาหนดนโยบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ด้วย
๓. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) การศึกษาอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับพื้นที่ คือ
การเรียนศาสนาชั้นต้น (ตาดีกา) ซึ่งในประเทศมาเลเซียนั้น หมายถึง การเรียนในระดับชั้นอนุบาล แต่ของ
ประเทศไทย “ตาดีกา” แยกเป็นการศึกษาอีกระบบหนึ่งที่เรียนเฉพาะศาสนา มีเวลาเรียนที่หลากหลาย บาง
แห่งเรียนตอนเช้า บางแห่งเรียนตอนบ่าย บางแห่งเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตาดีกาอยู่ในความดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดาเนินการสอนในมัสยิด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีตาดีกา
๒,๐๗๐ แห่ง มีผู้เรียนจานวน ๒๑๒,๖๐๙ คน จากข้อมูลพบว่า สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนยังไม่ได้ดูแลตาดีกาอย่างใกล้ ชิด ไม่ได้กาหนดและควบคุมคุณภาพของผู้ ส อน ตลอดจนหลั กสูตรที่
แน่นอน สิ่งที่พบโดยทั่วไปก็คือ เด็กจะใช้เวลาเรียนศาสนายาวนานมากและซ้าซ้อน เมื่อเด็กจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ไปเรียนต่อในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปรากฏว่าหลายแห่งไม่ ยอมรับผลการเรียนของตาดีกา
นักเรียนต้องมาเริ่มเรียนใหม่ แต่บางแห่งใช้วิธีสอบวัดความรู้เดิม
เนื่องจากตาดีกากระจายอยู่ทั่วตามจานวนมัสยิด และรัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็น
ค่าตอบแทนสาหรับโต๊ะอิหม่ามและผู้สอน จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนข
องตาดีกาอย่างเป็นระบบ เพื่อนาองค์ความรู้และข้อมูลที่ได้มาพัฒนานโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนศาสนาของตาดีกาให้ประสบความสาเร็จ ให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนาความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๔. โรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐานของรั ฐ โรงเรีย นประถมศึก ษาและโรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษาของรั ฐ สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ได้ให้ความสาคัญ
กับอิสลามศึกษามากขึ้น มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ เพื่อให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนาหรืออิสลามศึกษาแบบเข้ม มีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามโดยจ้างครูที่มี
ความรู้ ทางศาสนามาสอน เมื่ อผู้ เ รี ย นจบหลั ก สู ต รจะได้ รั บวุ ฒิ การศึ ก ษาทั้ งด้ านสามั ญ และศาสนา แต่ ดู
เหมือนว่าได้รับความนิยมไม่มากนัก
การเปิดสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เป็นการเปิดสอน
เฉพาะกิจ ยังไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมชัดเจน บางโรงเป็นเพียงปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อเชิญ
ชวนให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามมาเรียนเท่านั้น บัดนี้ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
๑๖

ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
ติดตามผล เพื่อพิจารณาความสาเร็จและความล้มเหลวสาหรับนามาใช้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทา
มาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
๕. สถาบัน ศึ กษาปอเนาะ นั บ ตั้ งแต่ปีพ .ศ. ๒๕๔๗ ที่ไ ด้เ กิดปั ญหาความรุ นแรงในพื้น ที่จัง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลได้จดทะเบียนปอเนาะเป็น “สถาบันศึกษาปอเนาะ” มีอยู่ทั้งสิ้น ๔๓๖
แห่ง ผู้เรียน ๔๐,๘๑๗ คน โดยสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดรับผิดชอบในการจดทะเบียน สนับสนุนด้าน
กายภาพและค่าตอนแทนแก่โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) รับผิดชอบในด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีปอเนาะแบบดั้งเดิมที่จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชน ๑๕ (๒) สอนศาสนาอย่างเดียว
โดยไม่จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะอีกจานวน ๘๒ แห่ง ผู้เรียน ๓๕,๘๗๗ คน ซึ่งไม่มีการเรียนการ
สอนวิชาสามัญ และไม่มีครู กศน. เข้าไปช่วยสอน ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐ รวมทั้งไม่มีการประเมินคุณภาพ
จาก สมศ. แต่อย่างใด
๖. สถาบันอุดมศึกษา การสอนอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความนิยมค่อนข้างมากและ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาถึง ๔ แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาใน
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี บางแห่ ง สอนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก สถาบั น เหล่ า นี้ ไ ด้ แ ก่
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตปั ต ตานี มหาวิท ยาลั ยนราธิ ว าสราชนคริ นทร์ จั งหวัด นราธิว าส
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (เดิมคื อ
วิทยาลัยอิสลามยะลา) สถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อผลิตนักวิชาการด้าน
อิส ลามศึ ก ษา แต่มี พั ฒ นาการการเติ บ โตที่ ค่อ นข้ างเร็ ว และไม่ มีน โยบายที่ เป็ น ภาพรวมของประเทศว่ า
สถาบันอุดมศึกษาควรจะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในสาขาใด และจานวนผู้เรียนมาก
น้อยเท่าไร เพื่อให้มีจานวนเพียงพอกับตาแหน่งงานที่จะเปิดรับ เพราะการผลิตบัณฑิตแล้วว่างงานจะเป็น
ปัญหาใหญ่สาหรับอนาคต
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗
และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับนาไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงได้กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัว
บ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (๕ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา (๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ (๓ ตัวบ่งชี้)
๑๗

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ดังนั้น สกศ.
ได้ ทาการปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ แผนการศึ กษาแห่ งชาติดั ง กล่ า ว โดยได้
ทาการศึกษาวิจัย และจัดทาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
เนื่องจากการจัดการอิสลามศึกษาสาหรับผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลามเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงเห็นควรศึกษาหาแนวทางพัฒนา
มาตรฐานอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนไปพร้อมๆ กับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในครั้งนี้
นอกจากนี้ จากการสนับสนุนงบประมาณของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้มูลนิธิสุข – แก้ว
แก้วแดง ทาการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า สถาบันศึกษาปอเนาะจานวนหนึ่งไม่มีนักเรียน การเคลื่อนย้ายของนักเรียนจากสถาบันศึกษา
ปอเนาะหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งมีสูงมาก เนื่องจากการจะเข้าเรียนที่ไหนขึ้นอยู่กับความรู้และชื่ อเสียงของโต๊ะครู
ตลอดจนความศรัทธาของผู้ปกครองในตัวโต๊ะครู การเรียนศาสนาใช้เวลานานมากทั้งในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์
และจานวนปี ไม่มีหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาสามัญในสถาบันศึกษา
ปอเนาะยังไม่ประสบความสาเร็จ มีผู้ลงทะเบียนและจบการศึก ษาน้อย การสอนวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ผู้เรียนและโต๊ะครู ก็ยังไม่เป็นระบบ และมีปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้เรียน สถาบันศึกษาปอเนาะเกือบ
ทั้งหมดไม่มีหลักสูตร ไม่มีการประเมินผู้เรียน ไม่มีการออกประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ สาเร็จการศึกษาแล้ว
กลับไปทาอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ซึ่งมูลนิธิฯได้เสนอนโยบายให้ดาเนินการทั้งสิ้น ๑๕ หัวข้อ (ดูรายละเอียด
จากรายงานการวิจัย)
ในการประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่
ประชุมได้มีข้อเสนอให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาการวิจัยอิสลามศึกษาทั้งระบบ เนื่องจากมีองค์
ความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องอิส ลามศึกษาอยู่บ้างแล้ ว ควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิง
นโยบายการพัฒนาคุณภาพโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่การสอนอิ สลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
๑๕ (๑) โรงเรียนเอกชน ๑๕ (๒) โรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อจะได้มีแบบปฏิบัติที่ดี มีการ
กาหนดหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน มีข้อมูลตามระบบ
สารสนเทศจริงในการยกระดับคุณภาพให้ทั่วถึง และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคน เพราะปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า ๑๒ ปีแล้วนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ในเร็ววัน สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาควรเป็นผู้นาในการใช้ “การศึกษา” เป็นกลไกที่จะทาให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนได้
๑๘

รัฐบาลไทยได้ให้ความสาคัญกับอิสลามศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อาจจะมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่การดาเนินงานของประเทศ
ไทยใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในแต่ละครั้ง โดยไม่มีน โยบายที่ชัดเจน แม้ว่า
ทุกรั ฐ บาลได้มีความพยายามที่จ ะปฏิรูป การศึกษาของประเทศตลอดมาก็ตาม แต่คุณภาพการศึกษาของ
เด็กไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังต่ากว่าภาคส่วนอื่น ๆ ของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม
อาเซียน
ดังนั้น เพื่อความยั่งยืนของการกาหนดนโยบายการส่งเสริมคุณภาพจะต้องมีการจัดทา กาหนด และ
พัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาทุกระดับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสม
กับวิถีชีวิตและความต้องการของพี่น้องไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ชายแดนใต้ให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้า นในประชาคมอาเซียนต่อไป มูลนิธิสุข -แก้ว แก้วแดง เป็นองค์กร
ทางวิชาการภาคประชาชนที่ทากิจกรรมด้านการศึกษาอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ จึงขอเข้ามาร่วมกับสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินงานโครงการนี้ เพื่อจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาที่จะนาไปสู่ความเข้าใจกัน
และคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การอยู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๒.๑ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้านอิสลามศึกษาของสถานศึกษาทุกสั งกัด ทุกระดับ และประเภท
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๒ เพื่อวิเคราะห์ผลการจั ดการอิส ลามศึกษา ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างความส าเร็จของการ
จัดการอิสลามศึกษา
๒.๓ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจั ดทามาตรฐานการอิสลามศึกษาที่สอดคล้ องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๒.๔ เพื่อพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน
และลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา
เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาที่จัดสาหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลามใน
ภาคการศึกษา ๘ คือ จั งหวัดยะลา ปั ตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยเทียบเคียงกับร่างมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ที่ดาเนินการระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

๑๙

๑.๔ นิยามศัพท์เฉพาะ
“มาตรฐานการศึกษาของชาติ” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้นิยามมาตรฐานการศึกษาว่า
เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุก
แห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“อิ ส ลามศึ ก ษา” พจนานุ ก รมศั พ ท์ ศึก ษาศาสตร์ ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน ได้ ใ ห้ ความหมายของ
“อิ ส ลามศึก ษา” (Islamic studies) ไว้ว่ า เป็ นสาขาวิช าหนึ่ง ในศาสนศึ กษา ท าการศึก ษาประวัติ ศาสตร์
แนวคิด และแนวปฏิบัติ ของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่
แตกต่างกัน ในปัจจุบันมีการเปิดสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
๑.๕ วิธีการศึกษา
๕.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการจัดอิสลาม
ศึกษาในแต่ละประเภทและแต่ละระดับการศึกษา อันประกอบด้วย
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) ตาดีกา
๓) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
๔) โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
๕) สถาบันอุดมศึกษา
๖) สถาบันศึกษาปอเนาะ
๕.๒ สั มภาษณ์ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อง เพื่อรวบรวม ความคิดเห็ น และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาอิสลามศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๕.๓ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษา
๕.๔ ลงพื้นที่เก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาอิสลามศึกษาของสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมตัวอย่างความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดทามาตรฐาน
อิสลามศึกษา
๕.๕ ประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และจัดทา (ร่าง) รายงาน
การวิจัย เรื่อง แนวทางจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๖ นาเสนอ (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๒๐

๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ได้องค์ความรู้และวิธีการจัดการอิสลามศึกษาที่ถูกต้อง ทันสมัย ของสถาบันที่มีการสอนอิสลามศึกษา
ทุกระดับและทุกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) ได้แนวทางในการจัดทามาตรฐานการอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

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

๒๑

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
สาระสาคัญโดยย่อของ “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีสาระสาคัญโดยย่อคือ
อุดมการณ์สาคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญา
ธรรม คุณธรรม และ วัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก
ปลูกฝังความเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อการ
ทางานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก การศึกษาต้อง
พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”
ตัวบ่งชี้
๑. กาลังกาย กาลังใจที่สมบูรณ์
๑.๑ คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย
๒. ความรู้และทักษะที่จาเป็นและเพียงพอในการดารงชีวิตและการพัฒนาสังคม
๒.๑ คนไทยได้เรียนรู้ เต็มตามศักยภาพของตนเอง
๒.๒ คนไทยมีงานทา และนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม
๓. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
๓.๑ คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลกรวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม3.2 คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. ทักษะทางสังคม
๔.๑ คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถ ที่จาเป็น
ต่อการดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
๔.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่า ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี
๕. คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
๒๒

๕.๑ คนไทยดาเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต
๕.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสานึก ในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย
มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี เป็น
อาสาสมัคร เพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญและการบริหาร
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้
๑. การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ
๑.๑ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสม ความต้องการและศักยภาพของกลุ่มผู้เรียน
ทุกระบบ
๑.๒ ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ที่จัดไว้อย่างทั่วถึง
๑.๓ องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
๑.๔ มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพื่อการเรียนรู้ และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
๒. มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๑ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
๒.๒ ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทางาน
และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง
๒.๓ มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการ
ดาเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย
๓. มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
๓.๑ องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น บุคลากรทั้งในและ
นอกสถานศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน
๓.๒ ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๓ มีการกาหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ “การสร้างวิถีการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง”
ตัวบ่งชี้
๒๓

๑. การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
๑.๑ สถานศึกษาควรร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคนใน
ชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
๒. การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้
๒.๑ มีการศึกษาวิจัย สารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
๒.๒ ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก ภูมิปัญญาและ
อื่นๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาประเทศ
๓. การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
๓.๑ ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ปัจจุบัน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทาร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งได้
ผ่านการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของประเทศ
แล้ว ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผู้มีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความถนัด
และเต็มตามศักยภาพบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคม
๒๔

แห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม
๒.๒ สถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่ครอบคลุมกิจวัตรประจาวันของมนุษย์ ซึ่งจะนาไปสู่ความ
ผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้า สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาอิสลามศึกษาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
ศูนย์อิสลามศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนของรัฐ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะ และสถาบันอุดมศึกษา ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ไม่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างจริงจัง แต่มีการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนประจาวัน
๒.๒.๑ สถาบันศึกษาปอเนาะ
สถาบั นศึกษาปอเนาะ เป็น แหล่งการเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่มีความสาคัญอย่างมากในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชากรกว่าร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งตามหลักกาหนดให้ผู้รู้
จะต้องสอนศาสนาให้กับผู้ที่ไม่รู้ และการสอนนี้ถือว่าได้ทาบุญ ดังนั้น ใครก็ตามที่ มีความรู้จึงต้องทาหน้าที่เป็น
ผู้สอน และการเรียนศาสนาผู้เรียนต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะเข้าใจลึกซึ้งและเป็นที่ยอมรับ จานวนผู้เรียน
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของผู้สอน ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนจะสร้างกระท่อมที่พัก ที่เรียกว่า “ปอเนาะ” เพื่อ
เป็นที่พักอาศัยของผู้ เรียนในบริเวณบ้านของผู้สอน ซึ่งเรียกว่าโต๊ะครูหรือบาบอ ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกมามา โดย
ได้รับศรัทธาและเงินบริจาคจากชาวบ้าน
ในอดีตการศึกษาศาสนาอิสลามเคยรุ่งเรืองบนคาบสมุทรมลายูซึ่งผู้อยู่อาศัยแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นชาว
มุสลิม การศึกษาอิสลามในยุคนั้นดาเนินการอย่างเรี ยบง่าย ไม่มีห้องเรียน ไม่มีตารา ไม่มีกระดานดา แต่มีผู้รู้
ทางศาสนาเป็นผู้สอน สอนกันในยามที่ว่างเว้นการงาน เรียนกันได้ทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้เรียนและผู้สอนตั้งมั่นอยู่
ในความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ ภาษาที่ใช้จะมีทั้งภาษามลายูและภาษาอาหรับผสมผสานกันไป
ต่อมาการศึกษาเล่าเรียนอิสลามได้พัฒนาเป็นปอเนาะ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองปัตตานี และ
นับเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้วย มีผู้นิยมมาเรียนกันเป็นจานวนมาก ทั้งคนในพื้นที่และจาก
ภูมิภาคอื่นของประเทศ เพราะถือว่าปอเนาะในปัตตานีเป็นแหล่งวิทยาการทางศาสนาที่ทั่ วโลกยอมรับ ได้ผลิต
อุลามะฮฺที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
ตาราที่ใช้สอนกันในปอเนาะเรียกว่า “กีตาบกูนิง” หรือ ตาราสีเหลือง พิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลือง ใช้
ภาษาอาหรับและภาษามลายูอักษรยาวี แต่งโดยนักปราชญ์มุสลิมชาวต่างประเทศและชาวไทย ซึ่งมุสลิมใน
พื้น ที่ช ายแดนภาคใต้ย กย่องว่าเป็ น พยั ญชนะศักดิ์สิ ทธิ์ที่ใช้ในอัล กุรอานโดยเฉพาะ จนเป็นที่กล่ าวขานว่า
ปั ตตานี นี้ เป็ น แหล่ งวิท ยาการของศาสนาอิ ส ลาม ถึ งกับได้รับการยกย่องให้ เ ป็น “ระเบี ยงแห่ งมัก กะห์ ”
หมายถึงเป็นสาขาหรือส่วนขยายที่มีความเข้มแข็งใกล้เคียงกับศูนย์กลางที่นครเมกกะ ซึ่งอาจารย์สาโรช จร
จิตต์ ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ กล่าวว่า “ที่นี่เคยเป็นตักศิลาด้านศาสนาอิสลาม
๒๕

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ดังนั้น บรรดาโต๊ะครูจึงมีความหวังและความพยายามที่จะฟื้นฟูให้พื้นที่นี้
กลับมาเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามที่รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง
แม้ในอดีตปอเนาะหลายแห่งจะแปรสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สอนวิชาสามัญ
ควบคู่กับศาสนา แต่บางแห่งก็ยังเลือกที่จะคงสภาพเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอย่างเดียว และยังมีการ
จัดตั้งปอเนาะขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ
วัน ที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ เป็ นต้น มา เจ้ าหน้าที่พบว่ามีห ลายครั้งที่เยาวชนจากปอเนาะเข้าร่วมในการก่อ
เหตุการณ์ความรุนแรง ปอเนาะหลายแห่งถูกตรวจค้น บางแห่งถูกปิดการเรียนการสอน
รัฐจึ งพยายามจั ดให้มีการจดทะเบี ยนปอเนาะ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
เพื่อให้ปอเนาะมาจดทะเบี ยนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปอเนาะที่จดทะเบียนแล้ วจะเรียกว่า สถาบันศึกษา
ปอเนาะ (Pondok Institute) ไม่ใช่โรงเรียนปอเนาะ ต่อมาได้มีการแก้ไขระเบียบดังกล่าวโดยออกประกาศ
“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘” เพื่อให้การนาสู่
ปฏิบัติเป็นไปโดยเรียบร้อยยิ่งขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผลว่า รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสังคมสันติ
สุขและยกระดับพื้นฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
กระทรวงศึกษาธิการจึ งเห็น สมควรส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถาบันสั งคมเพื่อการสอนตามหลั ก
ศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมอิสลามและความต้องการของชุมชนในการศึกษาอย่าง
เหมาะสม หลังจากจดทะเบียนแล้ว รั ฐ บาลได้ให้ ความช่ว ยเหลื อด้ านกายภาพ เช่น เสาธง ฯลฯ และจั ดท า
โครงการสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบสาหรับพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้ได้มาตรฐาน
ตารางที่ ๑ จานวนสถาบันศึกษาปอเนาะใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๖
จังหวัด
จานวน (แห่ง)
ปัตตานี
๒๐๔
ยะลา
๑๑๑
นราธิวาส
๕๖
สงขลา
๓๑
สตูล
๒
รวมทั้งหมด
๔๐๔
จานวนโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู
๑,๓๕๔ คน
จานวนผู้เรียน
๓๔,๙๑๑ คน
ที่มา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะมีประมาณ ๔๐๔ แห่ง สาหรับการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้น ศูนย์
พัฒนาอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ในปัจจุบัน) ได้สารวจการ
๒๖

จัดการเรีย นการสอนของสถาบั นศึกษาปอเนาะต่างๆ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ารายวิชาที่ส อน
สามารถจัดกลุ่มได้เป็น ๑๖ รายวิชา จึงได้จัดทา “ประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พุทธศักราช ๒๕๔๗” ขึ้น
ในทางปฏิบัติ สถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่ไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน การเรียนการสอนขึ้นอยู่กับ โต๊ะ
ครูเป็นผู้กาหนดเนื้อหาและวิธีสอน เรียนโดยไม่มีข้อจากัดเรื่องระยะเวลาในการเรียน ส่วนใหญ่เรียน ๗-๒๐ ปี
แต่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันศึกษาปอเนาะหลายแห่งมี นักศึกษาต่างชาติมาเรียน ซึง่ เมื่อกลับประเทศ
ก็ต้องการใบรับรองการจบการศึกษา โต๊ะครูจึงมีแนวคิดที่จะจัดทาหลักสูตรเพื่อนาไปสู่มาตรฐานการศึกษา
โดยปัจจุบันได้มีการเสนอร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว
๒.๒.๒ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
การศึ ก ษาเอกชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ดิ ม พั ฒ นามาจาก “ปอเนาะ” ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาค
ศึกษา ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔” ให้ปอเนาะยื่นขอจดทะเบียนต่อทางราชการโดยความสมัครใจ แล้วให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เป็นสัดส่วน เป็นชั้นเรียน มีการสอนภาษาไทย วิชาชีพ และมีการวัดผล
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้วแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม ให้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทางราชการช่วยเหลือส่งเสริมโดยการให้เงิน
อุดหนุน ส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ และผ่อนปรนในเรื่องคุณสมบัติบางประการของเจ้าของ ผู้จัดการ ครูใหญ่
และครูผู้สอน โดยไม่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๙๗ อย่างเคร่งครัด
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนไปอีกระดับหนึ่ง คือ ให้ปอเนาะที่แปรสภาพเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เปิดสอนวิชาสามัญหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๗ ควบคู่กับวิชา
ศาสนา และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เร่งรัดปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ให้มาขอแปรสภาพจากปอเนาะเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๑๔ หลังจากนั้น ห้ามตั้งปอเนาะ
ขึ้นมาอีก หากจะตั้งต้องเปิดสอนในรูปแบบของโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเท่านั้น
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐให้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน จากหลักสูตรประถมศึกษาปีที่ ๕๗ เป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ ๓-๔ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ แทน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเป็น “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม” เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายมาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐออกระเบียบการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่สอนวิชา
สามัญควบคู่กับวิชาศาสนาอิสลาม
ปัจจุบันปอเนาะหลายแห่งพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ก้าวหน้า สอนวิชาสามัญ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับวิชาศาสนา มีอาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยี
ที่เพียบพร้อม บางแห่งเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมของผู้ปกครองจนขยายเป็นโรงเรียน
๒๗

ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อย่างกว้างขวาง ทาให้เยาวชนมุสลิมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น จึงกล่าวได้ว่า โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามทาให้วิถีชีวิตของชาวมุสลิมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน
ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจแบ่งได้ตามการจดทะเบียนซึ่งมี ๓ ประเภท คือ
๑. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว
๒. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชาศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ หรือวิชาชีพ ในระบบโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน
ตามมาตรา ๑๕ (๑)
๓. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษา หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชาศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเปิดสอนสามัญศึกษา ซึ่ง
จะจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการอิสลามในวิชาสามัญ และบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นบรรยากาศ
อิสลาม หรือกล่าวได้ว่าจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป
หากจาแนกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๑) ตามลักษณะการได้รับเงินอุดหนุน
รายหัวนักเรียนจากรัฐ จะแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ
๑. โรงเรียนที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะได้รับเงินอุดหนุนในรูปของ
บัตรค่าเล่าเรียนหรือเรียกว่าการอุดหนุนรายหัวนักเรียนในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
ภาครัฐ
๒. โรงเรียนที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรา
ร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนภาครัฐ ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนเต็มอัตราร้อยละ ๑๐๐ เช่นเดียวกับ
ประเภทที่ ๑
๓. โรงเรียนที่มีเอกชนเป็นผู้รับใบอนุญาตจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าใช้จ่ายราย
หัวนักเรียนภาครัฐ
ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา ๑๕ (๒) จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐโดยได้รับการ
อุดหนุนจากรัฐใน ๓ ด้านคือ ด้านการเงิน เป็นการให้เงินอุดหนุนแก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินกิจการของโรงเรียน ด้านบุคลากร เป็นการอุดหนุนโดยให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ สช. กาหนด และด้านสื่อการเรียนการ
สอน เป็นการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ สช. กาหนด
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ตารางที่ ๒ จานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
ในระบบ (โรง)
นอกระบบ (โรง)
ยะลา
๔๗
๖๑
ปัตตานี
๖๗
๔๒
นราธิวาส
๔๘
๓
สงขลา
๔๙
สตูล
๑๖
๖
รวม
๒๒๗
๑๑๒
ที่มา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระบบจานวน ๒๒๗ โรง และนอกระบบจานวน ๑๑๒
โรง สาหรับระบบการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งกาหนดให้มี ๓ ระดับ คือ อิสลามศึกษาตอนต้น อิสลามศึกษาตอนกลาง และ
อิสลามศึกษาตอนปลาย
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีส่วนผลักดันความก้าวหน้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ
การคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับรางวัล
พระราชทานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปี ๒๕๐๖ และ
พระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดทาการศึกษาดีเด่น โดยพระองค์ทรงมีพระราช
ปรารภกับ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ซึ่งได้บันทึกไว้ว่า
“ข้อความทรงพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจานวนมากมาย ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะ
พยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม
นักเรียนและโรงเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทาน
รางวัลให้”
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะใน
เขตการศึกษา ๒ พ.ศ. ๒๕๐๔ สาระสาคัญตอนหนึ่งระบุว่า “ปอเนาะใดที่จัดการศึกษาด้านการสอนได้ดีจะ
ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ” กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องได้กาหนดวิธีการและ
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นการสมนาคุณโรงเรียนที่ปรับปรุงกิจการดีเด่น ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพร้อมทั้งรับ
รางวัลพระราชทานเป็นประจาทุกปี
การคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ถือเป็นภารกิจสาคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะนอกจากเป็นโอกาสอันดีในการทา
๒๙

กิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว รางวัล
พระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย
๒.๒.๓ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กล่าวถึงความเป็นมาและความสาคัญของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา) ไว้ว่า ศาสนาอิสลาม กาหนดหน้าที่สาคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานหรือผู้อยู่
ในปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการศาสนาให้กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หากบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองไม่มีความรู้ก็ต้องหาผู้ที่มีความรู้มาสอน ซึ่งส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันจัดโดยใช้พื้นที่และ
อาคารในบริเวณมัสยิดเป็นศูนย์ มีอิหม่ามหรือผู้มีความรู้ในท้องถิ่นทาหน้าที่สอน โดยทั่วไปสานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดจะร่วมกับอิหม่ามประจามัสยิด กาหนดให้ทุกมัสยิดที่มีความพร้อม จัดให้มี
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาภาคบังคับระดับพื้นฐาน(ฟัรฎูอัยนฺ) แก่เยาวชน โดยสานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา) เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ใช้ชื่อว่า “ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด” คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)” ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้โอนของจังหวัดสตูลและ ๔ อาเภอในจังหวัดสงขลา คือ
อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย มาอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดระเบียบว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ๑๒ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินงานต่อจากกระทรวงมหาดไทย มีการ
ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตามและพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในความรับผิดชอบมา
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และ
นักวิชาการอิสลามศึกษาจากสถาบันต่างๆ ยังร่วมกันจัดทา “หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ของจังหวัด พร้อมเอกสารประกอบหลักสูตรอื่นๆ และประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ถือเป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามศึกษาของมัสยิดที่ต้องการให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ มีจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยใช้อาคารบริเวณ
มัสยิดเป็นสถานที่จัดการเรียนรู้ ใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับระดับพื้นฐาน(ฟัรฎูอัยนฺ) ในการจัดการเรียน
การสอนในตอนเย็นของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตามความพร้อมของชุมชน ผู้สอนเป็น
ผู้นาศาสนาและอาสาสมัครในชุมชน ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่เรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนของรัฐและ
โรงเรียนเอกชน
๓๐

ตารางที่ ๓ จานวนศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัด
จานวน (แห่ง)
นราธิวาส
๖๐๙
ยะลา
๔๑๙
ปัตตานี
๕๗๓
สตูล
๑๙๗
สงขลา
๑๘๗
รวมทั้งสิ้น
๑,๙๘๕ (ใหม่ ๒๐๖๗)
ที่มา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขึ้นในจังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล และจัดตั้งสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอทุกอาเภอในจังหวัดยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส และสงขลาในอาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย เพื่อรับผิดชอบดูแลศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา) รวมทั้งโรงเรียนเอกชน และสถาบันศึกษาปอเนาะ
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เพิ่งเข้ามาอยู่ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการรับการสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสถานศึกษาประเภทอื่น ๆ
ในการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา)” เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา มี
ผู้บริหารระดับกระทรวงฯ เขตการศึกษาที่ ๑๒ เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้แทนศูนย์ฯตาดีกาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งครูสอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) และครูสอน
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ มีข้อเสนอต่อภาครัฐ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และ
แก้ปัญหาความซ้าซ้อน ๕ ข้อ คือ
๑. รัฐจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ กับหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่ใช้ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ให้เหมือนกัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้
๒. รัฐจะต้องส่งเสริมและพัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ กับครูผู้สอนในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการกระบวนการเรียนรู้
๓. ให้รัฐสนับสนุนในเรื่องสวัสดิการแก่ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐกับครูผู้สอนในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
๔. รัฐจะต้องสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่หลักสูตรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐกับศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
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๕. รัฐจะต้องวางแผนในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน แก่ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐ กับครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน เนื่องจากที่ผ่าน
มาทั้งโรงเรียนของรัฐและตาดีกาจัดกิจกรรมที่เหมือนๆ กัน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มีการบริหารในรูปคณะกรรมการตามลาดับชั้น คือ
๑. คณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่
ปรึกษาและมีกรรมการจานวน ๑๙ คน
๒. คณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับจังหวัด จานวน ๑๑ คน
๓. คณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับอาเภอ จานวน ๙ คน
๔. คณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับตาบล จานวน ๗ คน
๕. คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ป ระกอบด้วย อิห ม่ามประจามัส ยิดเป็นประธานโดยตาแหน่ง และ
กรรมการอื่นๆ จานวน ๖-๑๒ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจามัสยิด โดยมีผู้สอนตาดีกาที่
อิหม่ามแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการบริหารศูนย์ฯให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารศูนย์ในทุกระดับ
๒. จัดการศึกษาอบรมให้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตร
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอน
๕. รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ฯต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) จะเห็นว่า
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระด้านการบริหารงานบุคคล
อย่างมาก
สาหรับการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) นั้น
กระทรวงศึกษาธิการได้มปี ระกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องให้ใช้ “หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎู
อีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗”
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และมัสยิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๒.๔ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร. สมเกียรติ ชอบผล อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า สพฐ.เริ่ม
เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มข้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจานวน
๑๔๒ โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ใน จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา โดยเริ่มทยอยเปิดปีละ ๑ ชั้นเรียน จาก
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ป.๑ ในปี ๒๕๔๙ มาถึงปี ๒๕๕๔ เปิดถึง ป.๖ และเพิ่มจานวนเป็น ๓๕๐ โรงเรียน เพราะโรงเรียนที่เปิด
หลักสูตรนี้ได้รับความนิยม มีนักเรียนมาเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้โรงเรียนรัฐมีสอนอิสลามศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ จนถึงปี ๒๕๔๔ วิชาอิสลามศึกษาก็
เป็นส่วนหนึ่งของสาระสังคมศึกษา เรียนสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง แต่ประชาชนในพื้นที่มองว่า เวลาเรียนน้อย
เกินไป การสอนยังไม่เข้มข้นพอ สพฐ.จึงปรับใหม่ จนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มข้น ซึ่งมีข้อแตกต่างที่
สาคัญคือ มีหลักสูตรรองรับโดยเฉพาะ เรียกว่า หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๒๕๕๑ ในหลักสูตรดังกล่าวกาหนดโครงการไว้เป็นดังนี้
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (ประถมต้น) เวลาเรียน ๓๖๐ ชั่วโมงต่อปี ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
(ประถมปลาย) เวลาเรียน ๔๘๐ ชั่วโมงต่อปี และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (มัธยมต้น) เวลาเรียน ๑,๔๔๐
ชั่วโมงต่อ ๓ ปี เฉลี่ยแล้วชั่วโมงเรียนศาสนาจะประมาณ ๘-๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากเดิมที่สอนเพียงสัปดาห์
ละ ๒ ชั่วโมง นอกจากนั้นยังเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองวิทยากรด้วย ต้องมีวุฒิทางศาสนาและต้องจบ
ปริญญาตรีพร้อมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย ที่สาคัญเด็กที่จบหลักสูตรนี้ได้วุฒิการศึกษาทางศาสนา
ด้วย
สพฐ.เชื่อว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นแล้ว หลักสูตรอิสลามศึกษาจะได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะมี
เป้าหมายเบื้องหลังนโยบายที่สาคัญอยู่อีก ซึ่งเกี่ยวพันกับการลดความขัดแย้งในพื้นที่ สมเกียรติ บอกว่า
นโยบายนี้ต้องการช่วยให้นักเรียนมุสลิมไม่ต้องเรียนหนักเกินไป วิถีชีวิตของเด็กมุสลิมในปัจจุบันนั้น เมื่อออก
จากโรงเรียนก็ต้องไปเรียนศาสนาในช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์อีก รวมๆ แล้วเด็กจะเรียนหนักอย่างมาก
นอกจากนั้น สพฐ.ต้องการให้ชาวมุสลิมส่งลูกมาเรียนในโรงเรียนรัฐมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างวัฒนธรรม
ได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน ไทยมุสลิมเข้าใจไทยพุทธและไทยพุทธเข้าใจไทยมุสลิม ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมที่มีความหลากหลาย ช่วยลดความขัดแย้งได้
ฟาฏินา วงศ์เลขา ได้กล่าวไว้ใน “โรงเรียนวิถีอิสลาม รูปแบบการศึกษาที่โดนใจชุมชนมุสลิม” ว่าการ
จัดการศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเช่นพื้นที่ในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนรู้วิชาสามัญควบคู่ศาสนาอิสลาม
อิสลามศึกษาได้เข้ามาในระบบโรงเรียนรัฐบาลมาเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี เมื่อก่อนจัดสอนเฉพาะใน
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ศาสนาที่ตนนับถือ จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้กับผู้ เรียนที่
นับถือศาสนาอิสลาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงกาหนดสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมตามกรอบโครงสร้างหลักสูตร โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดสอนอิสลามศึกษาประมาณ
๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ศาสนาเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตเท่านั้น
สาหรับพื้นที่ในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามจานวนมาก ประมาณ ๘๐%
นั้น การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ประมาณ ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
๓๓

ชุมชน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิชาสามัญควบคู่กับวิชาด้านศาสนาที่เข้มขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูป แบบที่หลากหลาย
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลาน ได้เรียนรู้วิชาสามัญ
ควบคู่กับวิชาศาสนาอิสลามที่เข้มขึ้น และได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดยเริ่มใช้ในสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนา ปัจจุบันมีสถานศึกษาเปิดสอนอิสลามศึกษามากกว่า ๓๐
จังหวัด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น ศรัทธา และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้นาร่องเปิดสอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา หรือที่เรียกกันว่า
“อิสลามศึกษาแบบเข้ม” ในโรงเรียนรัฐบาล ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา
บางส่วน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จานวน ๑๔๒ แห่ง และขยายเพิ่มในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จานวน
๑๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ มีโรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม รวม ๒๗๔ แห่ง และในปีการศึกษา
๒๕๕๓ ได้เพิ่มเป็นจานวน ๓๕๐ โรง
เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งด้านวิชาสามัญและศาสนา คือ จบระดับประถมศึกษา
ปีที่ ๖ จะได้รับวุฒิอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะได้รับวุฒิอิสลามศึกษา
ตอนกลาง (มุตะวัซซิเฏาะฮฺ) และจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับวุฒิอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานะวียะฮฺ)
การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลนั้น เมื่อมีหลักสูตรแล้ว ยัง
จาเป็นต้องอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ “สื่อการเรียนรู้” ซึง่
จะเป็นอีกหนึ่งแรงเสริมที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทา
หนังสือเรียนอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ เล่ม คือ ระบอบชีวิตในอิสลาม กฎหมายอิสลาม อรรถาธิบายอัล-กุรฺอาน
สาหรับหนังสือเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มนั้น ได้ดาเนินการจัดทาต้นฉบับระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นและอิสลามศึกษาตอนกลาง ซึ่งต้นฉบับทุกสาระจัดทาเป็นภาษามลายู เนื่องจากหลักสูตรเน้น
ให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูสื่อสารในชีวิตประจาวันจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษามลายูเป็นสื่อในการ
เรียนรู้สาระอื่น ๆ ด้วย โดยแบ่งเป็น ๘ สาระ สาระละ ๙ ชัน้ ปี รวมทั้งสิ้น ๗๒ เล่ม คือ อัลกุรอาน อัลหะ
ดีษ อัลอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัลฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัลอัคลาก
(จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู
อิสลามเป็นวิถีชีวิตที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้และถือปฏิบัติตามหลักคาสอนอย่างเคร่งครัดด้วยความ
ศรัทธามั่น ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม จริยธรรม คุณงามความดีทั้งปวง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการจัดอิสลามศึกษา คือ โรงเรียนบ้านจะ
แนะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๓ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง ซึ่งถือได้ว่าเป็น
๓๔

โรงเรียนต้นแบบในการจัดสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาในโรงเรียนของรัฐ โดยได้ทดลองเปิด “ห้องเรียนวิถี
อิสลาม” เพียง ๑ ห้องเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ และในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้ขยายห้องเรียนวิถีอิสลาม
ในชั้น ป.๑ ทุกห้องเรียน เนื่องจากเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน โดยได้จัดสอนอิสลามศึกษาควบคู่
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เพิ่มชั่วโมงเรียนอิสลามศึกษาจาก ๒ ชั่วโมง เป็น ๑๐ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ซึ่งถือเป็นการศึกษาที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิต อีกทั้งชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาอีก
ด้วย
สาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิถีอิสลามของโรงเรียนบ้านจะแนะ เป็นการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการที่ผสมผสานทั้งการเรียนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิสลามศึกษา คือ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของวิชาสามัญ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุข
ศึกษา/พลศึกษา ศิลปะ/ดนตรี การงานอาชีพฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว/ลูกเสือ/ชุมนุม) มีครู
ประจาการโรงเรียนบ้านจะแนะ เป็นผู้รับผิดชอบโดยใช้วิธีจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกวิชาโดยยึด
ภาษาไทยเป็นหลัก ส่วนสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ประกอบด้วย อัลกุรอาน อัลหะดีษ ศาสน
บัญญัติ ศาสนประวัติ หลักการศรัทธา จริยธรรม ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีวิทยากรจากชุมชน
ดารุลนาอีมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การอ่านดุ
อาร์ การสลามเมื่อพบกัน เป็นต้น
ส่วนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น เน้นการปฏิบัติจริงของนักเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม
เช่น ฝึกการให้สลามหรือการทักทายแบบมุสลิม การทาความเคารพ และฝึกมารยาทอื่นๆ การสอนอ่านอัล-กุ
รอานช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ การปฏิบัติละหมาดทุกวัน การอบรมหลังละหมาด การละหมาดวันศุกร์ การ
เข้าค่ายจริยธรรมเดือนละ ๒ ครั้ง การเข้าค่ายเดือนเราะมะฎอน กิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน กิจกรรม
ชุมนุมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การแข่งขันกีฬา โดยจัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของมุสลิม เป็นต้น
จากการประเมินผลพบว่า การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนวิถีอิสลาม เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความต้อ งการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมมากขึ้น มีผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ้น การขาดเรียนลดลง และเรียนรู้อย่างมีความสุ ข อีกทั้ ง
สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาได้อย่างถูกต้อง
นายอาไซน์น่า อับดุ ลเลาะ ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านจะแนะ ขณะนั้น กล่ าวถึงสาเหตุที่ต้องจัด
ห้องเรียนวิถีอิสลามว่า เริ่มจากโรงเรียนกับผู้นาชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ ทาให้พบปัญหาการศึกษาหลาย
ประเด็น เช่น นั กเรี ย นที่จ บการศึกษาระดั บประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา บางส่ ว นมีพฤติกรรมที่ไม่พึ ง
ประสงค์ของสังคม เช่น ก้าวร้าว ติดยาเสพติด มั่วสุมในอบายมุข ละเลยและไม่ปฏิบัติตามหลักคาสอนของ
ศาสนา และผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาเท่าที่ควร ทาให้นักเรียนขาดเรียนค่อนข้างมาก
การเรียนอ่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง
นั้ น ไม่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น ชุ ม ชนจึ ง ต้ อ งการให้ โ รงเรี ย นบ้ า นจะแนะจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น คุ ณ ธรรม
๓๕

จริยธรรม โดยการเพิ่มอิสลามศึกษาจาก ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและบริบทของประชาชนในพื้นที่ โดยชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก มีผู้นา ผู้บริหาร ครูผู้สอนจาก
หน่วยงานและโรงเรียนต่าง ๆ จากหลายจังหวัดทั้งใกล้ไกลได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนบ้านจะแนะเป็นจานวนมาก
โรงเรียนมัธยมประจาอาเภอหลายแห่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง แต่ความนิยม
ลดลง ปัจจัยสาคัญเพราะโรงเรียนไม่ได้เน้นสอนเรื่องศาสนาอิสลาม จึงเป็นเหตุผลให้โรงเรียนต้องปฏิรูป
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๔๖ ได้เข้าสู่การ
เป็นโรงเรียน ๒ ระบบ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ทางสานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องการเรียนเรื่องศาสนา
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมในยุคนั้นกล่าวว่า “โรงเรียนของ
รัฐใน ๓ จังหวัดภาคใต้ มีจานวนผู้เรียนลดลงเกือบทุกโรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนประจาจังหวัด โรงเรียนเวียง
สุวรรณวิทยาคมก็เช่นกัน นักเรียนลดจากเดิม ๘๐๐ คน เหลือเพียง ๓๐๐ คน ภายใน ๒-๓ ปี เพราะโรงเรียน
เอกชนเริ่มได้รับความนิยม โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพัฒนาหลักสูตรสายสามัญให้ดี ซึ่ง
ตอบรับกับความต้องการของผู้ปกครองที่เชื่อว่าเมื่อลูกมีศาสนาอยู่ในใจ จะส่งผลต่อการเรียนวิชาสายสามัญ
เพราะวิชาศาสนาเป็นการหล่อหลอมวิธีคิด มีศาสนาก็สามารถเรียนวิชาอะไรก็ได้ สพฐ.จึงต้องปรับตัว จึงถาม
มายังโรงเรียนสายสามัญว่า โรงเรียนไหนพร้อมจะเปิดสอนหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม ซึ่งที่นี่เริ่มนาร่องเป็น แห่ง
แรกในพื้นที่”
หลักสูตรศาสนาที่เพิ่มเข้ามานั้น ประกอบด้วย ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับ ๑ กิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผล และการประเมินระดับชาติที่เรียกว่า I-Net
การเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) เทียบได้กับชั้น ป.๑-๖
อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) เทียบได้กับ ม.๑-๓ และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) เทียบ
ได้กับ ม.๔-๖ ซึง่ ผู้เรียนบางคนเคยเรียนอิสลามศึกษาตอนต้นมาแล้วในชั้นประถมศึกษา บางคนยังไม่เคย
โรงเรียนต้องจัดสอบวัดความรู้สาหรับเด็กที่ยังไม่มีใบประกาศนียบัตรจากศูนย์ฯ ตาดีกา เพราะฉะนั้น ผู้เรียน
คนหนึ่งอาจจะเรียนสายสามัญคนละชั้นกับสายศาสนา เช่น สายสามัญอยู่ ม.๑ แต่ต้องเรียนศาสนาระดับ ป.๑
สาหรับเรื่องบุคลากรนั้น ทาง สพฐ.จัดส่งครูมาให้ ๑๓ คน แต่ทางโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าไม่
เพียงพอ จึงเปิดรับข้าราชการที่จบสายสังคมศึกษามาสอนศาสนา ๓ คน และจ้างเหมาเป็นลูกจ้างประจาอีก ๕
คน รวมทั้งสิ้นมี ๒๑ คน โดยมีชั่วโมงเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ๑๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คาบละ ๔๕ นาที ช่วง
เช้าเรียนสายสามัญอย่างเดียว ๕ คาบ ตั้งแต่ ๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาละหมาด ส่วนช่วง
บ่ายเรียนศาสนาอย่างเดียว ๓ คาบ ตั้งแต่ ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นวันศุกร์ที่ไม่มีเรียนศาสนา โดยมี
ห้องเรียนสามัญ ๒๕ ห้อง และห้องเรียนศาสนา ๒๐ ห้อง
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หลังจากเปลี่ยนระบบ มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปีละ ๑๐๐ คน และในปี ๒๕๕๘
โรงเรียนแห่งนี้ก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจนถึง ๙๑๐ คน
นอกจากนี้ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
โดยเป็นกิจกรรมทายาทตาดีกา ด้วยการนานักเรียนที่เรียนอิสลามศึกษาตอนกลางไปสอนเด็กที่ศูนย์ฯตาดีกา
และมีโครงการคุตบะห์สัญจร โดยส่งเด็กไปฝึกอ่านคุตบะห์ (บรรยายธรรม) ทุกบ่ายวันศุกร์ที่มัสยิด และสาหรับ
ผู้เรียนชั้น ม.๖ ที่กาลังจบการศึกษาออกไป จะได้รับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน เพราะใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่จะแต่งงานต้องมีใบประกาศจากกรรมการอิสลามประจาจังหวัด ซึ่งถ้าปล่อยไปถึง
ระดับมหาวิทยาลัย โอกาสที่จะได้ใบประกาศนี้จะยากขึ้น
อย่างไรก็ดี ถ้าเทียบมาตรฐานกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ผู้อานวยการโรงเรียนยอมรับว่ายังไม่อาจ
เทียบเท่าได้ เพราะมีเวลาเรียนน้อยกว่า แต่สามารถเทียบเคียงได้ ผู้เรียนสามารถไปเรียนต่อด้านศาสนาที่
ต่างประเทศได้ เพราะโรงเรียนมีวุฒิบัตรให้
ข. โครงการโรงเรียนคู่ขนาน เป็นการจับคู่ระหว่างโรงเรียนของรัฐกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) เพื่อเป็นการช่วยเหลือพัฒนาการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อตุลาคม ๒๕๔๘
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ได้นาร่องจับคู่โรงเรียนรัฐและ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ๗๐ คู่ ให้โรงเรียนของรัฐสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนา
การศึกษาเยาวชนให้จบชั้น ป.๖ สายสามัญควบคู่อิสลามศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณให้โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐
บาท เพื่อให้โรงเรียนทั้ง ๗๐ แห่งนาร่อง สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐
บาท และอีก ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับจัดซื้อสื่ออิสลามศึกษาให้กับศูนย์ฯตาดีกา
นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ผู้อานวยการสานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการที่ 12 ในยุคนั้น
กล่าวว่า การร่วมมือจัดการศึกษาอิสลามระหว่างโรงเรียนของรัฐและศูนย์ฯตาดีกามีเป้าหมายสาคัญ เพื่อให้
นักเรียนมีพัฒนาด้านการศึกษา สามารถจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมกับสามารถจบชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้น โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษาครอบคลุมทั้ง ๘ สาระ
การเรียนรู้ สามารถถ่ายโอนผลการศึกษา มีการใช้บุคลากรและสถานที่ร่วมกัน
๒.๑.๕ สถาบันอุดมศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างเข้มข้น คือ
ก. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ โดยกาหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการ และศิลป
วิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกาลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไป
ในทุกสาขา ปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาประกอบด้วย สานักงานเลขานุการ สานักงานวิชาการและบริการ
ชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา
๓๗

การจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบเนื่องจาก
ความพยายามในอันที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นพื้นที่พิเศษ โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้เสนอเป้าหมายและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ และสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้เสนอรัฐบาลพิจารณากาหนดเป้าหมายและมาตรการการพัฒนาพื้นที่ เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไว้ในแผนฯ ๕ โดยกาหนดให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามทุกระดับจนถึงอุดมศึกษา
ในส่วนของการผลิตบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายเปิด
สาขาวิชาการศึกษาอิสลามขึ้นพร้อมๆ กับการริเริ่มจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยดาเนินการใน
รูปของแผนกวิชาอิสลามศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ และได้รับการจัดตั้งเป็น
วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นนาทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล โดย
ยึดอัลอิสลามเป็นบรรทัดฐาน
พันธกิจ
๑. ดาเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลามและสังคมมุสลิมในประเทศไทย
๔. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคม สร้างความ
เข้าใจอันดี และพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล
๕. ทานุบารุง รักษาและถ่ายทอดคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
๖. เป็นสถาบันนานาชาติทางสาขาอิสลามศึกษาภายในปี ๒๕๕๔
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรศิลปะศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขากฎหมายอิสลาม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อิสลาม และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)
ข. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
๓๘

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยนักวิชาการอิสลามและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านอิสลามศึกษาและ
ศาสตร์อื่นๆ สอนตามแนวทางกิตาบุ้ลลอฮฺและซุนนะห์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เดิมมีชื่อว่า “วิทยาลัยอิสลาม
ยะลา” ภายหลังเป็น “มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา” โดยมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรก ระดับปริญญาตรี จานวน ๒๐๐ คน ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชะรีอะฮุ (กฎหมายอิสลาม)
และสาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักการศาสนาอิสลาม) ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
อาคาร และสิ่งก่อสร้างจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (IDB)
ต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเปลี่ยนชื่อเป็น
“มหาวิทยาลัยฟาฏอนี” ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตั้งอยู่ที่ 135/8 หมู่ 3 บ้านโสร่ง
ตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
คณะที่เปิดสอนในปัจจุบัน (มกราคม ๒๕๖๑) ประกอบด้วย คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ คณะ
ศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยและการ
วิจัย และสถาบัน ได้แก่ สถาบันอัสสลาม และสถาบันภาษานานาชาติ
สาหรับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปิดสอนสาขาวิชาชะรีอะฮฺ
(ประมวลข้อปฏิบัติต่างๆ ของกฎหมายศาสนาของศาสนาอิสลาม) สาขาวิชาอุศูลุดดีน (ศาสนศาสตร์ หรือ หลัก
ศรัทธา) สาขาวิชาอิสลามศึกษา และสาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เปิดสอน
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และหลักสูตรปริญญาตรี
ซึ่งมีรายวิชาศาสนศึกษา
ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีประวัติและพัฒนาการขององค์กรมายาวนานกว่า ๘๐ ปี (นับถึง พ.ศ.
๒๕๕๗ ครบรอบ ๘๐ ปี) ซึ่งเริ่มจากการต่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ตั้งปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๐๕ กรมการฝึกหัดครู ประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูยะลาเป็นวิทยาลัยครูยะลา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานนามสถาบันว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูยะลา จึงมีนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่งมี
ผลทาให้สถาบันสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ จนถึงในปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗
สาหรับการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา อยู่ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพื่อผลิตครูสอนอิสลามศึกษา
ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปีของการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้จัดให้มีการประชุม
เครือข่ายวิชาการนานาชาติอิสลามศึกษา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
๓๙

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อีกทั้งเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยวิทยานิพนธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษาของประเทศในอาเซียน และทั่วโลก โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วม
ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บูรไนดารุสลาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย และประเทศไทย กว่า ๒๐๐ คน
ง. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลาดับที่ ๗๗ ในประเทศไทย ตั้งอยู่ใน
จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังจากการหลอมรวมวิทยาลัยต่างๆ และยก
ฐานะขึ้นจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยชื่อ “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” นั้น ได้รับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีเพียงพระองค์เดียวใน
รัชกาล เนื่องด้วยพระองค์ทรงบาเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อยู่ในสังกัด
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขาวิชา
ภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาอิสลามศึกษา
นอกจากนี้ เครือข่ายอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังมีความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา เช่น การจัด
โครงการประกวดนักศึกษาประพฤติดี มีคุณธรรม เครือข่ายอิสลามศึกษา เป็นต้น
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ชนิดา มิตรานันท์ อัจศรา ประเสริฐสิน และอัญชลีพร ลพประเสริฐ
(๒๕๕๙) ได้ศึกษาสภาพการดาเนินการและความต้องการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการและความต้องการของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านหลักสูตร
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ทาให้ขาด
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘/ ฮ.ศ. ๑๔๒๖ ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรของสานักงานการศึกษาเอกชน (สช.) หลักสูตรของชมรมตาดี
๔๐

กา หลักสูตรอิสลามศึกษาของประเทศมาเลเซีย เป็นต้น หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด พ.ศ.
๒๕๔๘/ ฮ.ศ. ๑๔๒๖ ที่นามาใช้ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ และยากเกินไป ทาให้ผู้สอนไม่
เข้าใจหลักสูตร และไม่สามารถนาหลักสูตรไปใช้ได้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนใหญ่
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
ขาดเทคนิควิธีการสอนที่ดี เนื่องจากผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร และไม่ได้จบการศึกษาสายวิชาชีพครู จึง
ทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ การวัดประเมินผลความรู้ทางศาสนา
อิสลามระดับชาติ (I-NET) ไม่สอดคล้องกับความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ เนื่องจากศูนย์การศึกษาอิสลามมัสยิด (ตาดี
กา) หลายแห่งไม่ได้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘/ ฮ.ศ. ๑๔๒๖ ในการจัดการ
เรียนการสอน แต่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนใหญ่จะเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ จึงส่งผลให้ผู้เรียนทาข้อสอบ I-NET เพื่อวัดมาตรฐานความรู้ทางอิสลามไม่ได้ การวัดประเมินผลผู้เรียนยัง
ขาดความชัดเจน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่สามารถนาผลการสอบไปเข้าเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ ผู้เรียนต้องสอบวัดระดับก่อนเข้าเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามซ้าอีก
ครั้ง
๒. ด้านบุคลากร
ผู้สอนมีความรู้ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตาดีกา ทั้งความรู้ด้านหลักสูตร การเขียน
แผนการสอน เทคนิคการสอน การผลิตและการใช้สื่อการสอน รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ และขาดคุณสมบัติตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้บริหารขาดภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ตลอดจนขาดความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร
และขาดความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เช่น ด้านหลักสูตร เป็นต้น
๓. ด้านงบประมาณ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอกับความต้องการต่อการดาเนินการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ได้แก่
ค่าตอบแทนผู้สอน อาหารกลางวัน อาคารสถานที่ และอื่น ๆ
๔. ด้านบริหารงานทั่วไป
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนใหญ่ขาดแคลนอาคารเรียนถาวร รวมทั้งห้องเรียน
อุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียนและชั้นเรียน เช่น โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
กระดานดา หนังสือเรียน เป็นต้น ตลอดจนสถานที่อานวยความสะดวกต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ เช่น ห้องน้า
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องพักครู สนามกีฬา เป็นต้น
๕. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) แต่
ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ผู้นา
๔๑

ชุมชนบางแห่ง ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของชุมชนและไม่มีส่วนร่วม
จัดหางบประมาณสนับสนุนให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ในขณะเดียวกัน จากการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนตาดีกา กรณีรัฐซาบาห์ ของ
ประเทศมาเลเซีย พบว่ารัฐบาลกลางกาหนดหลักสูตรอิสลามศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรกลางซึ่งทุกรัฐต้องใช้
หลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศ จึงทาให้โรงเรียนตาดีกามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกันทุกโรงเรียน รัฐบาล
กลางได้สนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ งบประมาณ การจัดการ ค่าตอบแทนผู้สอน ฯลฯ หากมีความ
ต้องการเพิ่มเติมให้เป็นหน้าที่ของรัฐแต่ละรัฐเป็นผู้ดูแลจัดการเอง นอกจากนี้ รัฐบาลกลางยังมีการกากับ
ติดตามและควบคุมการจัดการศึกษาของแต่ละรัฐผ่านกระทรวงศึกษาของแต่ละรัฐ หากโรงเรียนใดไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย การจัดการเรียนการสอนต้องอยู่บนพื้นฐานมาตรฐาน
ของหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้การเรียนรู้โดยการสืบสวน การ
เรียนรู้เกี่ยวกับใจความสาคัญ การเรียนรู้โดยผ่านเกม การเรียนรู้บริบท และการเรียนรู้โดยผ่านโครงงาน การ
วัดและประเมินผลความรู้ทางศาสนาระดับชาติด้วยข้อสอบกลางที่เป็นมาตรฐานทั่วทั้งประเทศ และสามารถ
เทียบโอนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนตาดีกาอื่น ๆ ทั่วประเทศได้ โดยไม่ต้องสอบเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนตาดีกาเรียน
วิชาที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเท่านั้น จะไม่มีรายวิชาสามัญ เนื่องจากผู้เรียนต้องเรียนวิชาสามัญในโรงเรียน
สามัญอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วน มี ๓ ประเด็น คือ
๑. กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาเร่งรัด ติดตามหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับอิบติดาอี
ยะฮฺฉบับใหม่ และรับรองหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษา ระดับอิบติดาอียะฮฺโดยเร็ว เพื่อให้สามารถนามาใช้
ได้ (สาหรับระดับประถมศึกษา)
๒. กระทรวงศึกษาธิการควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาผู้สอนตาดีการะยะสั้น ๖
เดือน ได้แก่ การอบรมหลักสูตรผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อให้ผู้สอนในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ได้ใบรับรองวิชาชีพเฉพาะครูตาดีกา และแผนระยะยาว ๕ ปี ได้แก่
การเปิดสาขาวิชาอิสลามศึกษา (ตาดีกา) ในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการให้
ทุนการศึกษา
๓. กระทรวงศึกษาธิการควรมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดตั้งศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ต้นแบบ หรือโรงเรียนสาธิตตาดีกานาร่อง เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ต้นแบบที่มีคุณภาพในอนาคต
อัดนันย์ อาลีกาแห (๒๕๕๓) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี พบว่า ด้านหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ มีความต้องการ
มากที่สุดคือ อบรมด้านหลักสูตรแบบเข้มเพื่อความเข้าใจและพัฒนาผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
๔๒

สอน มีความต้องการมากที่สุดคือ นาเทคนิคใหม่ๆ ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียน
การสอน มีความต้องการมากที่สุดคือ ต้องการสื่อและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เพียงพอ ด้านการวัดผลและประเมินผล มีความต้องการมากที่สุดคือ คู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับการศึกษา
มูฮามัดนาเซ สามะ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ด้านสื่อการเรียนการ
สอน งบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่จะผลิตสื่อให้มีความหลากหลายและทันสมัย จากปัญหาดังกล่าวได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขคือ ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการและให้มี
การอบรมการผลิตสื่อและวิธีการใช้สื่ออย่างถูกวิธี
มูหามัดรูนี บากา (๒๕๕๕) ผู้ชานาญการอิสลามศึกษา สานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษา
ที่ ๑๒ ได้ทาการวิจั ย เรื่ อง “บู ร ณาการอิสลามศึ กษา รู ป แบบการจัดการเรี ยนการสอนขั้น พื้ น ฐานของ
โรงเรียนรัฐบาลในประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับประเทศไทย” พบว่า เด็กไทยในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต้องเรียนหนักมากจนล้า แต่ไม่ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันโรงเรียนในพื้นที่สอนอิสลามศึกษาควบคู่กับ
การเรียนวิชาสายสามัญ โดยรวมแล้วต้องเรียนทั้งหมด ๑๖ วิชา เป็นวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระวิชา และวิชา
ศาสนา ๘ รายวิชา ทั้ง ๑๖ วิชานี้ยังแตกเป็นรายวิชาย่อยมากมาย กลางคืนต้องเรียนอัลกุรอานเพิ่ม และวัน
เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนศาสนาที่ตาดีกา เด็กจึงใช้เวลาเรียนนานมากถึงวันละ ๙ ชั่วโมง แต่ผลการประเมิน
ระดับชาติที่สะท้อนออกมาปรากฏว่าล้มเหลวทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน หรือ O-NET ของผู้เรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในอันดับรั้งท้ายของประเทศ ส่วนคะแนนผล
การทดสอบมาตรฐานอิลสามศึกษา หรือ I-NET คะแนนเฉลี่ยของทุกวิช าก็ไม่ถึงครึ่ง ยกเว้นวิชาเดียวคือวิชา
จริยธรรมที่ได้คะแนนเกินครึ่ง
ในขณะที่โรงเรียนรัฐบาลในประเทศมาเลเซียนั้นแยกวิชาสามัญและวิชาศาสนาเหมือนกับของไทย แต่
มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาศาสนาเข้าด้วยกันให้เหลือเพียงวิชาศาสนาอิสลาม ๑ รายวิชา แล้วแยกเนื้อหาใน
กระบวนการเรียนการสอน เสริมด้วยวิชาภาษาอาหรับและภาษามลายูอีก ๒ รายวิชา เด็กมาเลเซียเรียนศาสนา
เพียงวันละ ๓ ชั่วโมง จึงไม่ได้เรียนหนักเหมือนนักเรียนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเรียน
ศาสนาในมาเลเซียเน้นการนามาใช้ในชีวิตประจาวัน ให้ผู้เรียนสามารถประพฤติปฏิบัติ ตามหลักศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง เด็กมาเลเซียจึงค่อนข้างประสบความสาเร็จกับการเรียนอิสลามศึกษา และหลังจากเรียนศาสนาจบใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถ้าใครต้องการไปเป็นผู้รู้หรือโต๊ะครูจะเลือกเรียนศาสนาเพิ่มเติมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ส่วนเด็กอื่นๆ ก็จะเรียนเน้นหนักในสายที่ตัวเองต้องการศึกษาต่อ
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อานวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบัน เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวว่า ทิศทางการจัดการศึกษาของโลกมุสลิมนั้นเน้นการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ให้ศึกษาความรู้ทั้งทางวิชาการโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และศาสนา
เพื่อให้สามารถทาประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ แต่เป้าหมายการเรียนอิสลามศึกษาในประเทศไทยนั้นเพื่อความ
ศรัทธาต่อพระเจ้า เพราะฉะนั้น การเรียนศาสนาในไทยจึงไม่เหมือนที่อื่น และยังไม่มีการเรียนแบบบูรณาการ
๔๓

ดังนั้น จึงควรปรับปรุงในระดับเนื้อหา เช่น ทาอย่างไรจะให้วิชาคณิตศาสตร์สอดแทรกการเรียนรู้หลักศาสนา
เข้าไปด้วย และวิชาที่คล้ายๆ กันก็ควรรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้เด็กไม่ต้องเรียนหนัก และประสบความสาเร็จ
กับการเรียนได้
จากรายงานการวิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา : ๒๕๕๒) ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้ชี้ให้เห็นปัญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดอิสลาม
ศึกษา คือ
๑. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในทุกจังหวัด
ซึ่งหากพิจารณาจากจานวนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่แล้วน่าจะเพียงพอ แต่ยังขาดโปรแกรมหรือหลักสูตรที่
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน จึงมีนักเรียนในพื้นที่จานวนไม่น้อยที่ไปเรียนต่อในต่างพื้นที่หรือต่างประเทศ
โดยเฉพาะคณะหรือสาขาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาด้านต่าง ๆ ยังให้บริการไม่เพียงพอกับนักเรียนที่ปีหนึ่ง ๆ จบ
ด้านศาสนามากกว่าจานวนที่รับได้ นักเรียนที่จบสายศาสนาจึงไม่มีที่เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาอิสลามใน
ประเทศ เนื่องจากมีที่นั่งไม่เพียงพอ อีกทั้งคุณภาพด้านอิสลามศึกษายังอาจไม่ค่อยได้ร้บการยอมรับจากชุมชน
เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีอุปสรรคเรื่องการขาดครู อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอนเนื่องจากปัญหา
ด้านความปลอดภัย และนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้วิชาสามัญไม่เพียง
พอที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมั่นใจ
๒. การแบ่งแยกของนักเรียนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาเป็นช่วงที่นักเรียนไทยมุสลิมส่วนมากยังคงเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิมมีโอกาสเรียนรู้
ร่วมกันในโรงเรียน แต่เมื่อถึงระดับมัธยมศึกษาในขณะที่นักเรียนไทยพุทธเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชนทั่วไป นักเรียนไทยมุสลิมส่วนใหญ่จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เนื่องจากมีการเรียนการสอนวิชาศาสนาที่เข้มข้นกว่า ส่งผลให้เด็กนักเรียนทั้งสองกลุ่มเริ่มแยก
ออกจากกันและอาจแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ในที่สุดเมื่อถึงระดับอุดมศึกษานักเรียนไทยมุสลิมเลือกเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาอิสลามที่มีในประเทศหรือต่างประเทศ ส่วนนักเรียนไทยพุทธเลือกเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไปที่มีอยู่หลากหลายทั้งในและต่างพื้นที่
ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอิสลาม
ศึกษา คือ
๑. ให้เร่งพัฒนาการศึกษาด้านอิสลามศึกษาในพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในโรงเรียนของเอกชน
และโรงเรียนของรัฐ โดยการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาที่ใช้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สามารถเทียบโอนระหว่างกันได้ ทาให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนซ้า และไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรโดย
ไม่จาเป็น รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนของรัฐบาลสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาศาสนา
ให้เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการประสานงานกับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเพียงอย่างเดียวตามมาตรา ๑๕ (๒) หรือสถาบันศึกษาปอเนาะ มาช่วยจัดการเรียนการสอน
๔๔

อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนไทยมุสลิมบางส่วนยังคงอยู่ในโรงเรียน
ของรัฐบาล นักเรียนไทยมุสลิมและนักเรียนไทยพุทธก็จะมีโอกาสเรียนหนังสือร่วมกันต่อไป
๒. พัฒนาคุณภาพและขยายการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านอิสลามศึกษา เช่น
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และสถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ไปสู่การยอมรับในวงวิชาการของโลกมุสลิม
รวมทั้งเร่งรัดการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในการผลิตและพัฒนาครู
ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
๓. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีการเรียนอาชีพและวิชาสามัญที่มี
คุณภาพตามความต้องการของสถาบันศึกษาปอเนาะ เช่น การสนับสนุน (เพิ่ม) บุคลากรของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ในพื้นที่ให้สามารถเข้าไปช่วยจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะได้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
นอกจากนี้ ในรายงานการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : ๒๕๕๔) ศ. ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า การที่ยังคงมี
จานวนนักเรียนในโรงเรียนของเอกชนมากกว่าโรงเรียนของรัฐในระดับมัธยมศึกษา ทั้งๆ ที่ปัจจุบันโรงเรียนของ
รัฐได้มีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว อาจสะท้อนให้เห็นว่ารัฐยังมี
จุดอ่อนด้านการสื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทาให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐโดยเฉพาะด้านอิสลามศึกษายังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต จึงยังคง
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับการ
ฝึกหัดครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีคณะศึกษาศาสตร์หรือครุ
ศาสตร์เปิดหลักสูตรผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูในศูนย์การศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) ครูในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
สการิยา แวโซะ อับดุลลาเต๊ะ มามะ และ นาซีเราะห์ เจะมามะ (๒๕๕๖) ได้ทาการศึกษาสาเหตุที่
ส่งผลต่อคะแนนสอบ I-NET ของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ ๖ อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๓ และ
อิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ ๓ “กรณีศึกษาจังหวัด นราธิวาส” พบว่า สาหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ๑) ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารตาดีกาส่วนใหญ่มุ่งการยกระดับคุณภาพด้านอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตาดีกา บุคลากร ผู้เรียน และ ชุมชน ควบคู่กับ
การส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น จากต้น สั งกัดระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านอิส ลามศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง และกาหนดให้ประเมินผลระดับชาติ( I-NET) ที่มีคะแนนสูงขึ้น ๒) ด้านผู้สอน ผู้สอนตาดีกา
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่า บางคนจบการศึกษาด้านอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัฏซี
เตาะห์) หรือระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะสาระภาษา
มลายูและภาษาอาหรับ และผู้สอนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพครูโดยเฉพาะตาดีกากลุ่มคะแนนต่า
ผู้สอนตาดีกาไม่เข้าใจในหลักสูตรที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งจะมีผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนสอบ I-NET สูงขึ้นหรือต่าลงได้ และภาระงานของผู้สอนตาดีกามีมากขึ้น
๔๕

เช่น งานธุรการ งานทะเบียน โครงการ ต่างๆ เป็นต้น ทาให้มีเวลาสอนไม่เต็มที่ โดยเฉพาะตาดีกาที่มีศักยภาพ
ต่า จึงจะส่งผลให้คะแนนสอบ I-NET ต่าลง ๓) ด้านตัวผู้เรียน ผู้เรียนตาดีกาคนที่มีพื้นฐานความรู้และสามารถ
อ่าน คิด และ เขียนดี ย่อมทาให้คะแนนสอบ I-NET สูง และในทางตรงกันข้ามผู้เรียนใด มีพื้นฐานความรู้อ่อน
สามารถอ่าน คิด และเขียน อยู่ในระดับต่า ย่อมทาคะแนนสอบ I-NET ต่า ประกอบกับผู้เรียนเองสอบไม่ครบ
ทุกวิชา ยิ่งทา ให้ คะแนนลดลงอีก เนื่ องจากไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสอบ I-NET ๔) ด้าน
กระบวนการและการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการ
สอนในตาดีกา มีปัญหาหลายประการ เช่น หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของตาดีกา จึงส่งผลให้คะแนนสอบ
I-NET ต่า ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรในตาดีกาไม่ดาเนินการอย่างรอบคอบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ก็ไม่มีทักษะที่จะนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น เพราะข้อจากัดในหลายๆ ด้านของตาดีกา เช่น ด้านบุคลากร สื่อ และ ด้านกายภาพ เป็นต้น โดยเฉพาะ
ตาดีกากลุ่มคะแนนต่า ๕) ด้านผลผลิต คุณภาพของผู้เรียนตาดีกามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศักยภาพของ
ตาดีกานั้ นๆ หมายถึง ผู้บ ริห าร ผู้ สอน และชุมชน ที่มีความพร้อมสู ง ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นตาดีกาที่อยู่ในกลุ่ ม
คะแนน สูง จะอานวยต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งนาไปสู่ก ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้น ๖) ด้านข้อมูลย้อนกลับ ตาดีกากลุ่มคะแนนสูง มีความพร้อมที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอิสลามศึกษาได้ดี จึงจะส่งผลต่อคะแนนสอบ I-NET สูงขึ้น ตาดีกาในกลุ่มคะแนนต่า มีข้อจากัด
ที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษาได้น้อย หรือไม่มีโอกาสได้ใช้ จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่จะทาให้คะแนนสอบ I-NET ต่าลง ๗) ด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม ประการแรกด้านนโยบายการ
จัดสอบและการประชาสั มพัน ธ์ เนื่ องจากการจัดสอบ I-NET เป็นนโยบายใหม่และเป็นครั้งแรกที่ส ถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) จัดสอบระดับชาติ ในตาดีกา โดยตาดีกาหลายๆ แห่ง กาลัง
เรี ย นรู้ ม าตรฐานระบบ I-NET ส่ ว นการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสอบ I-NET ยั ง ไม่ แ พร่ ห ลายและทั่ ว ถึ ง ตาม
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่จะส่งผลต่อ คะแนนสอบ I-NET ให้ สูงขึ้น
ประการที่สอง ด้านการพัฒนาแบบทดสอบ มีบางวิชาใช้คาถามค่อนข้างยากกับระดับตาดีกา หรือผู้เรียนไม่เคย
เรียน และทางตาดีกาเห็นว่าแบบทดสอบควรมีเพียงภาษาเดียว คือ ภาษามลายู ด้านหน่วยงานสนับสนุน
หน่ ว ยงานต้น สั งกัด องค์กรท้องถิ่น เป็ น หน่ว ยงานสนับสนุนที่จ่าเป็น ซึ่งช่ว ยผลั กดันโครงการต่างๆ เช่ น
โครงการติว I-NET โครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า ๑) ด้านผู้บริหาร มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการด้านอิสลามศึกษาและให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนและการสอบ I-NET ทั้งนี้
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีศักยภาพและ วิสัยทัศน์ไกลสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เก่ง ขยัน มีคุณธรรม
จริยธรรม จึงมีผลให้คะแนนสอบ I-NET สูง ส่วนโรงเรียนทีม่ ีศักยภาพต่าและมีข้อจากัด จะมีผลสัมฤทธิ์การ
สอบ I-NET ต่าลง อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพจะอาศัยนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก เพื่อเอกภาพ
ของการพัฒนาด้านอิสลามศึกษาต่อไป ๒) ด้านผู้สอน ครูผู้สอนจานวนมากไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของ
นโยบายการจัดสอบ I-NET จึงไม่ตระหนักต่อการสอบ I-NET ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนสอบ I-NET ต่าลงได้
ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เข้าใจในกระบวนการหลักสูตรอิสลามศึกษา แต่สาหรับ
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โรงเรียนที่มีศักยภาพสูงสามารถพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจหลักสูตรด้วยตัวเอง ได้ จึงจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและมีคะแนนสอบ I-NET สูงขึ้น ส่วนโรงเรียนที่มีศักยภาพต่ามีปัญหาการใช้หลักสูตร จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคะแนนสอบ I-NET ต่าลง ๓) ด้านตัวผู้เรียน นักเรียนที่ตั้งใจเรียนในวิชาศาสนา
และวิชาสามัญ ซึ่งเป็นนักเรียนจานวนน้อย แต่มีผลสูงต่อคะแนนสอบ I-NET อย่างมาก เพราะเป็นกลุ่ม
นักเรียนเก่ง จึงสอบ I-NET ด้วยจิตสานึกและมีความตระหนัก ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน
ปานกลางค่อนข้างเก่ง ภาวะแวดล้อมรอบๆ ตัว นักเรียนเป็นสาเหตุสาคัญในการกระตุ้นนักเรียนในการเข้าสอบ
I-NET เช่น ผลคะแนนสอบ O-NET ของ นักเรียนสูงพอที่จะนาไปสมัครศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยที่ตนเองคาดหวังแล้ว จึงมีผลทาให้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะสอบ I-NET ลดลง
จึงมีผลทาให้คะแนนสอบ I-NET ต่าลงได้ นักเรียนที่มีพื้นฐานความรู้ดี มีโอกาสทาคะแนนสอบ I-NET ให้สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นนักเรียนเสมอ เช่น การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างนักเรียนให้ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ จึงจะส่งผลให้คะแนนสอบ I-NET
สูงขึ้นได้
ด้านกระบวนการและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากครูผู้สอนอิสลามศึกษา ส่วนใหญ่อ่อนทักษะ
ในวิชาชีพครู และไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการ
พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาที่เป็นหัวใจสาคัญของการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาที่ละเอียดอ่อนหลาย
ประการ สั่งสมกันมายาวนาน เป็นต้นว่า การยอมรับในหลักสูตรอิสลามศึกษา การพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเท่าที่ควร ซึ่งมีผลต่อการสอบ I-NET ที่จะทาให้มีคะแนนสูงขึ้นหรือต่าลง
ด้านผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษาสูง หมายถึง นักเรียนมีคุณภาพ ด้านอิสลามศึกษา
สูง ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารและผู้สอนที่มีศักยภาพ พื้นฐานความรู้ดีของ นักเรียน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้คะแนนสอบ I-NET สูงขึ้น ส่วนใหญ่จะ เป็นโรงเรียน
ที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูง
ด้านข้อมูลย้อนกลับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุ่มคะแนนสูง มีความสามารถที่จะน่า
ข้อมูลย้อนกลับ ไปใช้พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษาให้สูงขึ้น และจะส่งผลต่อ
คะแนนสอบ I-NET สูงขึ้นได้ ขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุ่มคะแนนต่า มีข้อจากัดที่จะนา
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อประโยชน์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษาให้สูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อ
คะแนนสอบ I-NET ให้ต่าลงได้
ด้านบริบทและสิ่งแวดล้อม ด้านนโยบายการจัดสอบ I-NET เป็นนโยบายที่ดี โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา แต่ทางโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
ในเจตนารมณ์ของนโยบายการจัดสอบ I-NET ที่ชัดเจน ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดสอบ I-NET ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายและเป็นที่รู้จักมากเท่าที่ควร หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ I-NET ปรากฏตามวารสารของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ค่อนข้างน้อย และด้านการพัฒนาแบบทดสอบ ทางโรงเรียนเห็นว่า
ควรมีคณะกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง และสามารถผลิตและพัฒนา
แบบทดสอบ I-NET อย่างมีมาตรฐาน
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สาหรับแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการสอบ I-NET เชิงระบบ ในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในนโยบายการจัดสอบ I-NET โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น วิทยุ โทรทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้ครูนักเรียน และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด
๒. การจัดการเรียนการสอนให้ยึดมาตรฐานหลักสูตรอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นาไปใช้
ในการผลิตและพัฒนาแบบทดสอบ I-NET ตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
๓. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หน่วยงานต้นสังกัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนและครูผู้สอนตระหนักถึงความสาคัญของ
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาอย่างเป็นระบบ
๔. ควรมีนโยบายและมาตรการการนาคะแนนผลการสอบ I-NET ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสาคัญของการสอบ I-NET เช่น เกณฑ์ผ่านและจบหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ควบคู่การพัฒนา
ระบบข้อมูล ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในตาดีกา
๕. การผลิตและพัฒนาแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน โดยคณะกรรมการกลางที่ไม่มีส่วนได้เสีย กับตาดี
กาและโรงเรียนต่าง ๆ และมีความเข้าใจสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่าง
แท้จริง
๖. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ควรกาหนดช่วงเวลาแจ้งคะแนน ผลสอบ
I-NET ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ สามารถนาผลการ
สอบไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสาหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และประกอบการพิจารณาการสอบ
เข้าศึกษาต่อได้อย่างแท้จริง
ฮารูณ ราโอบ และอิสมาอีล ราโอบ (๒๕๕๗) ได้ทาการวิจัยเรื่องการนาผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา
พบว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ในโรงเรียนธรรมศาสน์
วิทยานั้น จากมุมมองของกลุ่มผู้จัดการศึกษาเห็นว่าสาเหตุคือ พัฒนาการทางการรับรู้ต่างกัน อีกทั้งครูขาด
เทคนิคการสอนแบบสมัยใหม่ และเนื่องจากครูไม่ได้จบสาขาโดยตรง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ต่าในรายวิชา เช่น
ภาษา อาหรับ และภาษามลายู อีกทั้งเนื้อหาที่ออกข้อสอบไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร ครูขาดเทคนิค
การวัดผลประเมินผล นักเรียนรับรู้ด้านภาษาได้น้อยกว่าวิชาอื่น ๆ ครูผู้สอนไม่ได้คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครูเน้นข้อสอบความรู้ความจามากกว่าคิดวิเคราะห์ ครูขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย นโยบายของ
โรงเรียนไม่ชัด และการนิเทศและติดตามการสอนครูยังไม่ทั่วถึง ส่งผลให้คะแนน I-NET ไม่มีการพัฒนาการที่ดี
ขึ้นในบางวิชา จากมุมมองของกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ สาเหตุที่ส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา คือ ข้อสอบยากและเนื้อหาในข้อสอบไม่ค่อยเจอในห้องเรียน ขาดความขยันหมั่นเพียร
ในขณะเรียน เนื้อหาที่เรียนมีเยอะเกินไป ทาให้จาเนื้อหาไม่หมด ไม่เข้าใจคาถามเพราะข้อสอบออกเป็นภาษา
มลายูหรือภาษาอาหรับ ทัศนคติต่อครูที่สอน เนื้อหาที่สอนเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ ไม่ให้ความสาคัญต่อการ
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เรียนวิชาทางศาสนา นักเรียนลืมเนื้อหาเก่า ๆ ที่ได้เรียนมา ไม่มีบรรยากาศในการฝึกใช้ภาษา และมีกิจกรรม
ทางภาษาน้อย จากเหตุผลทั้งหมดส่งผลให้คะแนน I-NET น้อยกว่ามาตรฐาน อีกทั้งครูย้ายเข้าออกบ่อย ทาให้
การเรียนขาดความต่อเนื่อง ผู้บริหารไม่มีนโยบายที่ชัดเจนต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเทคนิค
การสอนของครู
สาหรับแนวทางแก้ไขและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อิสลามศึกษา (I-NET) สูงขึ้น กลุ่มผู้จัดการศึกษาได้เสนอว่าผู้บริหารควรมีนโยบายที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ครูควรได้รับการพัฒนาในด้าน เทคนิคการสอน หลักการวัดผล
ประเมินผล และควรได้รับการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ อีกทั้งควรผลิตหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอาหรับที่มีเนื้อหาง่ายและตัวอย่างใกล้ตัวนักเรียน ควรให้
ครูอบรมเข้มเกี่ยวกับเทคนิคการสอน เทคนิคการวัดผลประเมินผล ควรจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนวิชาอิสลามมากขึ้น ควรส่งเสริมให้ครูสอนศาสนาทาวิจัยในชั้นเรียน ควรสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาศาสนา และสร้างระบบนิเทศการสอนที่เข้มแข็ง สาหรับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ได้เสนอว่า ครูควรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นักเรียนควรตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน โรงเรียนควร
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนให้มากกว่าเดิม ผู้บริหารควรให้ความสาคัญอย่างแท้จริงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน และครูควรติวหรือนาข้อสอบ I-NET มาออกข้อสอบบ้างในการสอบปลายภาค ครูควรสอนโดยเน้นให้
นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอาหรับได้ โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาต่างชาติ โรงเรียนควร
พานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ และควรจัดค่ายภาษาอาหรับและภาษามลายู และโรงเรียนควร
มีระบบการให้บริการคาปรึกษากับนักเรียน โรงเรียนควรมีบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
สาหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้เสนอว่า โรงเรียนควรมีโครงการเสริมทักษะทางวิชาชีพ ฝึกให้นักเรียน
ช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ ควรฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และควรส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับข้อเสนอเชิงนโยบาย คือ ๑) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีเป้าหมายมุ่งให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองร่วมสะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ไข และ
พัฒนารูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ๒) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน และให้ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี มี
เป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านอิสลามศึกษา โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
องค์ความรู้ และสามารถปฏิบัติในทักษะภาษาอาหรับที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน ๓) พัฒนาครู
อิสลามศึกษาสู่ครูมืออาชีพ พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครู เช่น การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการความรู้ KM ๔) สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ มุ่งให้
นักเรียนได้เรียนรู้โลกภายนอกผ่านการทัศนศึกษาและค่ายภาษา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพิ่มเติม ๕) สร้าง
ความตระหนักต่อการเรียน มุ่งให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจและให้มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีใน
วันข้างหน้า
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สการิยา แวโซะ อับดุลลาเต๊ะ มามะ นูรอัญชิมา สะมะแอ และทัศนีย์ เจ๊ะเม๊าะ (๒๕๕๘) ได้ศึกษา
การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและความสาเร็จของการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพการบริหารจัดการที่มีสภาพการ
ดาเนินการมากที่สุดและมีสภาพความสาเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษา และการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านมีสภาพความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง
คือ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนเพื่อร่วมรับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนด ไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดให้มีการทดสอบติว I-NET ในระดับชั้นที่จะทาการสอบ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยกับรูปแบบของแบบทดสอบของ สทศ. ด้านคุณภาพครูผู้สอนซึ่งมีสภาพการดาเนินการมากและมี
สภาพความสาเร็จมาก คือ ครูนาผลการประเมินทางด้านอิสลามศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ และครูมีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมทางด้านอิสลามศึกษาให้แก่ผู้เรียน ส่วนด้านที่มี
สภาพความสาเร็จระดับปานกลาง คือ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
และครูมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับ
แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบ I-NET ด้านคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีสภาพการดาเนินการมากที่สุด แต่มีสภาพ
ความสาเร็จอยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษาสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วน
ด้านที่มีสภาพการดาเนินการน้อยที่สุด และมีสภาพความสาเร็จระดับปานกลาง คือ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ด้านสื่อ เครื่องมือ
และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีสภาพการดาเนินการมากที่สุด และมีสภาพความสาเร็จใน
ระดับมาก คือ สื่อการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาทุกกลุ่มสาระเพียงพอเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้
จานวนผู้เรียน ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและทั่วถึง ส่วนด้านที่มีสภาพการดาเนินการมากที่สุด แต่มีสภาพ
ความสาเร็จในระดับปานกลาง คือ โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และโรงเรียนจัดและใช้แหล่งการเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน สาหรับด้านที่มีสภาพการดาเนินการค่อนข้างน้อย แต่มีสภาพความสาเร็จระดับ
ปานกลาง คือ โรงเรียนจัดทาป้ายความสาเร็จและนับถอยหลังสู่ความสาเร็จ สาหรับการนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านการบริหาร
จัดการจะต้องมีแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพด้านอิสลามศึกษาจากต้นสังกัดสู่ภาคปฏิบัติระดับพื้นที่และ
โรงเรียนที่ชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับกระบวนการทดสอบ I-NET ตามมาตรฐานการทดสอบของ สทศ. อย่างเป็น
ระบบ ด้านครูผู้สอน มีความจาเป็นต้องพัฒนาครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับชั้นอย่างมีเอกภาพ ควบคู่กับการเสริมประสบการณ์ การวัดผลประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการทดสอบของ สทศ. ด้านคุณภาพผู้เรียน การส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นในการสอบ I-NET อย่างมี
๕๐

เป้าหมาย และผลการทดสอบ I-NET มีผลต่อการเลื่อนชั้นและจบหลักสูตรอิสลามศึกษาของผู้เรียน และด้าน
สื่อ เครื่องมือ และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกฝ่ายเห็นความสาคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมการนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นระบบ
-------------------------------------------------------

๕๑

บทที่ ๓
มาตรฐานอิสลามศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในบทนีผ้ ู้วิจัยได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและมาตรฐานอิสลามศึกษาที่ใช้อยู่ในสถานศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีความชัดเจนสาหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ มาตรฐานอิสลามศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง “ให้ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺ
ศักราช ๑๔๓๗” ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แทนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจามัสยิด
(ตาดีกา) พุทธศักราช ๒๕๔๘/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๒๖ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และมัสยิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่ อส่งเสริม
การศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่เป็นไป ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน เหมาะสมกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดย
เริ่มต้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ได้อธิบายไว้ ดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๖ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสานึกที่ถู กต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาตรา ๘ (๒) ได้กาหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จากสิ่งที่ได้กล่าว ข้างต้นนับว่าเป็นข้อมูลที่เอื้ออานวยและให้โอกาสต่อการสอนศาสนาอิสลามของ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาของภาครั ฐและเอกชนขึ้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้
เป็ น คนดีมีคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม เป็ น บ่ าวที่ ได้ รับความโปรดปรานจากอัล ลอฮฺ พร้อ มทั้งเป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ กาหนดให้มัสยิดเป็น
สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิ จโดยต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม
และ คณะกรรมการอิสลามประจามัสยิดมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๕(๔) ให้สนับสนุนสัปบุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ
ส่งเสริมให้ เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และได้
กาหนดให้อิหม่าม มีหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ (๓) (๔) (๕ ) ดังนี้ ๑. แนะนาให้สัปบุรุษประจามัสยิดปฏิบัติให้
๕๒

ถูกต้องตามบทบั ญญัติแห่งศาสนาอิส ลามและกฎหมาย ๒. อานวยความสะดวกในแก่มุส ลิมในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ๓. สั่งสอน และอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจามัสยิด
วิสัยทัศน์
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ โดยเน้นการ
เรียนรู้วิชาฟัรฏูอีน เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่มีศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ มีบุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสานึกในความเป็นมุสลิมที่ดี
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า เพื่อการสร้างพื้นฐาน
การศึกษาที่ว่า ศาสนานาวิถีชีวิต เพื่อการก้าวทันต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน
หลักการ
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มีหลักการสาคัญ ดังนี้
๓.๑ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานของศาสนาอิสลาม
๓.๒ ให้นาความรู้และประสบการณ์ใช้ในการประกอบศาสนกิจและการดารงชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
การ พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามคาสอนอัลกุรฺอานและอัลฮะดีษ
๓.๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกแก่ผู้เรียนในการรักษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม
๓.๔ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นมุสลิมที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก
๓.๕ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นบรรทัดฐานความเสมอภาค และเป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้
จุดหมาย
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทั้งด้านเสริมสร้างสติปัญญา
และการปฏิบัติ ตามคุณลักษณะที่จะก่อให้เกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ดังนี้
๔.๑ มีความศรัทธาตามหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม
๔.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๔.๓ มีความรู้พื้นฐานตามหลักศาสนาอิสลามและสามารถนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
๔.๔ มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและมีทักษะชีวิต
๔.๕ เป็นมุสลิมที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก
สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามแบบฉบับของอิสลามที่สาคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๕๓

๕.๑ ความสามารถในการอ่านอัลกุรฺอาน เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่านอัลกุรฺอานตาม
หลักการอ่าน อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่นศรัทธา
การปฏิบัติศาสนกิจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข
๕.๒ ความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม เป็นความสามารถของผู้เรียนในการนา
ความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้านการยึดมั่น การ
ปฏิบัติศาสนกิจ และการมีกริยามารยาทที่ดี เพื่อการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมและ สันติสุข
๕.๓ ความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร เป็นความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน เขียน
หลั ก ค าสอนของอิ ส ลามที่ม าจากอั ล กุ รฺ อ านและอั ล ฮะดีษ อั นเป็น พื้นฐานที่ส าคั ญในการเรีย นรู้ อิส ลาม
ความสามารถในการ รั บ และส่ ง สาร มีวั ฒ นธรรมในการใช้ภ าษาถ่า ยทอดความคิ ด ความรู้ ความเข้า ใจ
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร การเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อนามาเป็นเครื่องมือ ใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ ถูกต้อง และเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเอง และการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม
และสันติสุข
๕.๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่ างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การแสวงหาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
๕.๕ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วย การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขั ดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การมีจิตสาธารณะบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และการรู้จัก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอี นประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ ดังนี้ ๖.๑ รักอัลลอฮฺและ
รอซูล ๖.๒ รักบิดามารดา ๖.๓ รักการอ่านอัลกุรฺอานและการละหมาด ๖.๔ มีมารยาทที่ดี ๖.๕ มีความซื่อสัตย์
สุจริต ๖.๖ มีความรับผิดชอบ ๖.๗ มีวินัย ๖.๘ รักความสะอาด ๖.๙ มีจิตสาธารณะ ๖.๑๐ มีความผูกพันกับ
มัสยิดและโรงเรียน
๕๔

มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ กาหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๙ สาระการเรียนรู้ จานวน ๙
มาตรฐาน ดังนี้
สาระที่ ๑ อัลกุรฺอาน
มาตรฐาน กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจาและ
อรรถาธิบายอัลกุรฺอาน ยึดมั่นคาหลักสอนในอัลกุรอานและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
มาตรฐาน ฮด ๑ เข้ าใจ ความหมาย ความส าคั ญ สามารถท่ องจาอั ล ฮะดี ษ โดยยึด มั่น ในหลั ก ค าสอน
อัลฮะดีษ และนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
มาตรฐาน อก ๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคี
ต่ อ อั ล ลอฮฺ เพื่ อ เป็ น บ่ า วที่ ย าเกรงและภั ก ดี ต่ อ อั ล ลอฮฺ ยึ ด มั่ น ในหลั ก ศรั ท ธา น ามาปฏิ บั ติ
อย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สาระที่ ๔ อัลฟิกฮฺ
มาตรฐาน อฟ ๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดะฮ มุอามา
ละฮ และอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถน ามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเหตุผล และดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
สาระที่ ๕ อัลอัคลาค
มาตรฐาน อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถนามาใช้ในการพัฒนาตน บาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด มั่ น และปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมอิ ส ลามในการด าเนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สาระที่ ๖ อัตตารีค
มาตรฐาน ตร ๑ เข้าใจความหมาย ความส าคัญของประวัติอิสลามสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัล ลอฮุอะลั ยฮิ
วะสัลลัมและบรรดาเศาะฮาบะฮฺ มีความภูมิใจในการดาเนินชีวิตตามแนวทางของ
นบี
มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ
สาระที่ ๗ ภาษาอาหรับ
มาตรฐาน อร ๑ เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเพื่อ
การเรียนรู้สื่อสาร ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย
สาระที่ ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี
มาตรฐาน มย ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายู
เพื่อการเรี ย นรู้ สื่ อความหมายและค้นคว้าความรู้ จากแหล่ งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิส ลาม
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
๕๕

สาระที่ ๙ ภาษามลายูอักษรรูมี
มาตรฐาน มร ๑ เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษร
รู มี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ สื่ อ ความหมายและค้ น คว้ า ความรู้ จ ากแหล่ ง วิ ท ยาการอย่ า งสร้ า งสรรค์
มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคมอาเซียนได้
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม จานวน ๒ สาระ ดังนี้
สาระที่ ๑ ภาษาอังกฤษ
สาระที่ ๒ ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึก ษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺ ศักราช ๑๔๓๗ กาหนดกรอบเวลาในการจัดการเรียนรู้ ๙ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการ
เรียนรูเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
ตารางที่ ๔ สาระ ชั้นและเวลาเรียน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑-๖
ชั้นและเวลาเรียน
สาระ
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑-๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
สาระพื้นฐาน
๑. อัลกุรอาน
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๒. อัลฮะดีษ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๓. อัลอะกีดะฮฺ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔. อัลฟิกฮฺ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๕. อัลอัคลาก
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๖. อัตตารีค
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๗. ภาษาอาหรับ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๘. ภาษามลายู(อักษร
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
ยาวี)
๙ . ภ า ษ า ม ล า ยู
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
(อักษรรูมี)
รวมเวลาเรียน
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๔๐๐
พื้นฐาน
สาระเพิ่มเติม
๑. ภาษาอังกฤษ
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๕๖

๒. ภาษามลายูเพื่อ
การสื่อสาร หรือ
ภาษาอาหรับ เพื่อ
การสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ชม. /ปี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ชม. /ปี

แม้ศูน ย์ การศึก ษาอิส ลามประจ ามัส ยิ ด (ตาดีกา) ยังไม่ไ ด้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เช่ น
สถานศึกษาทั่วไป สานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทามาตรฐาน/ตัว บ่งชี้ส าหรับการ
ประเมินภายนอก ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านผู้สอน มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานด้านการส่งเสริม มาตรฐาน
ด้านการดาเนินงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการนามาใช้ในจังหวัดอื่นๆ ของชายแดน
ภาคใต้
โดยสรุป ปัจจุบันมีหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอี
ยะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ซึ่งกระทรวงศึกษาประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เป็นต้นไป หลักสูตรดังกล่าวจะทาให้การศึกษาของศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มีมาตรฐานที่
สามารถเชื่อมโยงกับของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ของโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้การรับเด็กประถมศึกษาที่เรียนศาสนาอิสลามจากตาดีกาสามารถเรียนต่ออิสลาม
ศึกษาระดับกลางหรือในระดับสูงขึ้นไปในโรงเรียนดังกล่าว โดยไม่ต้องมาเรียนเพิ่มเติมหรือซ้าซ้อนอีก ดังที่เคย
เป็นปัญหาตลอดมา
๓.๒ มาตรฐานอิสลามศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้มีการปฏิรูป
การศึกษาในหลายด้าน รวมทั้งการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๔๔๕/๒๕๔๖ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้น
ไป สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อให้การเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
จุดมุ่งหมาย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
๑. มีความศรั ทธาต่ออัล ลอฮฺและรอซูล ปฏิบัติตามหลั กคาสอนของอิส ลาม ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๕๗

๒. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยปราศจากความงม
งาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ
๓. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในวิชาศาสนา ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และวิทยาการต่างๆ
สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
๔. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
๕. มีความสามัคคี รู้จักทางานเป็นกลุ่ม สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข
๖. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม
๗. รักการออกกาลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
๘. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
๙. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษา
๑. ระดับช่วงชั้น กาหนดหลักสูตรเป็น ๔ ช่วงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผู้เรียน ดังนี้
ช่วงชั้นที่ ๑
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
ปีที่ ๑-๓
ช่วงชั้นที่ ๒
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
ปีที่ ๔-๖
ช่วงชั้นที่ ๓
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
ปีที่ ๑-๓
ช่วงชั้นที่ ๔
ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีที่ ๑-๓
สาระการเรียนรู้
กาหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ หรือกระบวนการเรียนรู้
และคุณลักษณะ หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนเป็นกลุ่ม ดังนี้
๒.๑ กลุ่มศาสนาอิสลาม
๒.๒ กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม
๒.๓ กลุ่มภาษา
หลั กสู ตรอิส ลามศึกษากาหนดสาระการเรียนรู้ใ นแต่ล ะกลุ่ มไว้เ ฉพาะส่ ว นที่จาเป็นในการพัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้น สาหรับส่วนที่ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละ
คนนั้น สถานศึกษาสามารถกาหนดเพิ่มขึ้นได้ ให้สอดคล้องและสนองตอบศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็ น กิจ กรรมที่จั ดให้ ผู้ เรี ย นได้พั ฒ นาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่ง เน้นเพิ่ม เติมจาก
กิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๓ กลุ่ม การเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การ
พัฒนาที่สาคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของ
๕๘

ชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างมี
เป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม ตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้อง
ทาหน้าที่เป็นครูแนะแนวให้คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเอง
๒) กิจ กรรมนั ก เรี ย น เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ยนเป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติด้ ว ยตนเองอย่ า งครบวงจรตั้ ง แต่ ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน โดยเน้นการทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่ม ที่เป็นข้อกาหนด
คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็น
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งกาหนดเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาอิสลามศึกษา
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาอิสลามศึกษา
๒) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงชั้น คือ อิสลาม
ศึกษาตอนต้นปีที่ ๖ อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๓ และอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ ๓
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดไว้เฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้น สาหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน
มาตรฐานการเรียนรู้ที่เข้มข้นขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ในสถานศึกษา
เพิ่มเติมได้
เวลาเรียน
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ดังนี้
ช่วงชั้นที่ ๑ (อิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓) มีเวลาเรียนประมาณปีละ ๓๕๐-๕๐๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๒-๒.๕ ชั่วโมง
ช่วงชั้นที่ ๒ (อิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ ๔-๖) มีเวลาเรียนประมาณปีละ ๓๕๐-๕๐๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๒-๒.๕ ชั่วโมง
ช่วงชั้นที่ ๓ (อิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๑-๓) มีเวลาเรียนประมาณปีละ ๕๐๐-๖๕๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยวันละ ๒.๕-๓ ชั่วโมง
๕๙

ช่วงชั้นที่ ๔ (อิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ ๑-๓) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าปีละ ๖๕๐ ชั่วโมง
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ ๓ ชั่วโมง
ตารางที่ ๕ โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
อิสลามศึกษาตอนต้น
อิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
(อิบติดาอียะห์)
ตอนกลาง
ตอนปลาย
(มูตะวัซซีเฏาะห์) (ซานาวียะห์)
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ ๑
ช่วงชั้นที่ ๒
ช่วงชั้นที่ ๓
ช่วงชั้นที่ ๔
(อต.๑-อต.๓) (อต.๔- อต.๖) (อก. ๑- อก.๓)
(อป. ๑- อป.๓)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ กลุ่ม
กลุ่มศาสนาอิสลาม








กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม




กลุ่มภาษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน




เวลาเรียน
ประมาณปีละ ประมาณปีละ ประมาณปีละ
ไม่น้อยกว่า
๓๕๐-๕๐๐
๓๕๐-๕๐๐
๕๐๐-๖๕๐
ปีละ ๖๕๐
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดสาระและมาตฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดคุณภาพของ
ผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งกาหนดไว้เฉพาะส่วนที่จาเป็นสาหรับเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
ให้มีคุณภาพ สาหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้อิสลามศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม
สาระที่ ๑ อัลกุรอาน และอัตตัฟซีร
มาตรฐาน ศอ ๑.๑ เข้าใจประวัติ ความสาคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน
สามารถท่องจาอรรถาธิบายและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
มาตรฐาน ศอ ๑.๒ ยึดมั่นในหลักคาสอนอัลกุรอาน และนามาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
มาตรฐาน ศอ ๒.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญ หลักการอัลฮะดีษ สามารถท่องจาอัลฮะดีษและ
นาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
มาตรฐาน ศอ ๒.๒ ยึดมั่นหลักคาสอนอัลฮะดีษ และปฏิบัติตามในการดาเนินชีวิต
๖๐

สาระที่ ๓ อะกีดะฮฺ
มาตรฐาน ศอ ๓.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญ หลักฐานของหลักการศรัทธาและโทษของการตั้ง
ภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเพื่อเป็นบ่าวที่ยาเกรงและภักดีต่ออัลลอฮฺ
มาตรฐาน ศอ ๓.๒ ยึดมั่นในหลักการศรัทธา นามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สาระที่ ๔ อัลฟิกฮฺ
มาตรฐาน ศอ ๔.๑ เข้าใจในกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากา
ฮาต และญีนายาต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
มาตรฐาน ศอ ๔.๒ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม และสามารถนามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเหตุและผล
กลุ่มสังคมศึกษาและจริยธรรม
สาระที่ ๕ อัตตารีค
มาตรฐาน สจ ๑.๑ เข้าใจความหมาย ความสาคัญ ของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐาน สจ ๑.๒ เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลามในท้องถิ่นและภูมิภาค มีความภาคภูมิใจในการใช้วิถี
ชีวิตตามแนวทางของอิสลาม
สาระที่ ๖ อัลอัคลาก
มาตรฐาน สจ ๒.๑ เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตน บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
มาตรฐาน สจ ๒.๒ ยึดมั่นและปฏิบัติจริยธรรมอิสลามในการดารงชีวิต
กลุ่มสาระภาษา
สาระที่ ๗ ภาษาอาหรับ
มาตรฐาน อม ๑.๑ เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้
ภาษาอาหรับเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย
สาระที่ ๘ ภาษามลายู
มาตรฐาน อม ๒.๑ เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา
มลายูเพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งวิทยาการ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่าง
สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนาการคิดของ
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่งพัฒนาความสามารถทาง
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อารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา ข้อ
ขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องคานึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ ต้องพยายามนากระบวนการ การ
จัดการ กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกองค์รวมของการบูรณาการ เป็นการกาหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน ยึด
ผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยนากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดได้หลายลักษณะ เช่น การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว การบูรณาการแบบ
คู่ขนาน การบูรณาการแบบสหวิทยาการ และการบูรณาการแบบโครงการ
๓.๓ มาตรฐานอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดเริ่มสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได พัฒนา
หลั กสู ตรอิส ลามศึกษามาเปนระยะเพื่อใหสอดคลองกับหลั กสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใชใน
โรงเรียนที่เปดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณรอยละ ๕๐
โดยจัดอยูในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต และกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยใน หลักสูตรประถมศึกษา และ
จัดเปนรายวิชาในหมวดสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตอมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได
กาหนดใหมีการจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา ในสาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ในกลุมสาระ การเรียน
รู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ งเนนคุณภาพของผู เรียนใหมีความรู ประสบการณ การปฏิบัติ และ
ทักษะเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม ที่ว าดวยหลักการศรัทธา หลั กปฏิบัติ และหลักคุณธรรมตามคาสอนของ
ศาสนาอิสลาม มีเปาหมายใหผูเรียนสามารถประมวลความรู แนวคิด และปฏิบัติตนตาม หลักธรรมคาสอน เพื่อ
ปลูกฝงใหเปนคนดี มีศรัทธา มีความยาเกรงตอพระผูเปนเจา บาเพ็ญประโยชนตอสังคมและอยูรวมกันในสังคม
ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข หลักสูตรดังกลาวแมไดเปดโอกาสใหจัดการเรียนรูอิสลามศึกษา
ใหแกผูเรียน แตยังไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ ทองถิ่นอยางแทจริง เนื่องจากผูปกครองเห็นว
าสถานศึกษาจัดการเรียนรู อิสลามศึกษายังไมมีความเขม เพียงพอ เพราะสวนใหญจัดเวลาเรียนอิสลามศึกษา
ประมาณ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห เทานั้น และเมื่อผู เรียนเรียน จบในแตละระดับการศึกษาแลว จะไมไดรับวุฒิ
การศึกษาดานศาสนาที่จะนาไปใชเปนหลักฐานในการศึกษาตอดานศาสนาหรือประกอบอาชีพได
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน ใหมีการจัดการศึกษาใน
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รูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการของชุมชน ที่ผูปกครองตองการใหบุตรหลาน
ไดเรียนรูวิชาสามัญควบคูกับวิชาศาสนาอิสลาม จึงจาเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทา “หลักสูตรอิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑” เพื่อใหสถานศึกษานาไปใชเปนแนวทางใน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งคานึงถึงความพรอมดานทรัพยากร แหลงการเรียนรู การมีส วนรวมของ
ชุมชน และความตองการของผู เรียน ผู ปกครอง และชุมชน ในแตละทองถิ่นเปนสาคัญ โดยมิไดบังคับให
สถานศึกษาทุกแหงตองนาไปดาเนินการแตประการใด
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา จะตองจัดบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแตวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู เรียน คุณลักษณะ อัน
พึงประสงค ตัวชี้วัดในบางสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ อาจใชร
วมกันในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
วิสัยทัศน
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดยึด วิสัย
ทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุงพัฒนาผู เรียนทุกคน ซึ่งเปนกาลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปน พลเมืองไทย
และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุ
งเนนผูเรียนเปนสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง ไดเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี้ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มีศรัทธามั่น มีความจงรักภักดีต ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา มี บุคลิกภาพตาม
แบบอยางนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม มี จิตสานึกในความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม กอใหเกิดสันติ สุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา
หลักการ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดยึด หลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ ๑. เปนหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป
นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล ๒. เปนหลักสูตรการศึกษา
เพื่อ ปวงชน ที่ป ระชาชนทุ กคนมี โ อกาสไดรั บการศึกษาอยางเสมอภาค และมี คุณ ภาพ ๓. เปนหลั ก สู ต ร
การศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพและความต
องการของทองถิ่น ๔. เปนหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสรางยืดหยุ นทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัด
การเรียนรู ๕. เปนหลักสูตรการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสาคัญ ๖. เปนหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบ
การณ
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หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดหลักการเพิ่มเติม คือ ๑. มุงเนนพัฒนาความรู ความเขาใจ ยึดมั่น และ
ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อเปน แนวทางในการดารงชีวิต ๒. เปนการศึกษาที่มุสลิมทุกคนจะได
รับการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยใหสังคม มีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพ
และความตองการของแตละทองถิ่น ๓. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรู ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต สามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
จุดหมาย
จุดหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ไดยึดจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ งพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มงุ ทาประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดจุดหมายเพิ่มเติม คือ
๑. มีความศรั ทธาตออัล ลอฮฺสุ บ หานะฮุว ะตะอาลา และปฏิบัติตนตามแบบอย างของนบีมุฮัมมั ด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม
๒. มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการอานอัล-กุรฺอาน และสามารถนาหลักคาสอนไปใชในการ ดารง
ชีวิตประจาวันได
๓. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปญหาตาง ๆ โดยยึด หลักการ
อิสลาม
๔. มีความภาคภูมิใจในความเปนมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย สุจริต อดทน เสียสละเพื่อส
วนรวม เห็นคุณคาของตนเอง สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนมนุษยใหอยู รวมกันในสังคมดวย
ความสันติสุข
สมรรถนะสาคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
หลักสูตรมุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด สมรรถนะ
สาคัญและคุณลั กษณะอัน พึ งประสงค ดังนี้ สมรรถนะส าคัญของผู เรียน หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ งใหผู
เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ดังนี้
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๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรู สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัด และลด
ปัญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สร้างสรรค์ การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนาไปสูการสรางองคความรูหรือ สารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ ความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู มาใชใน การปองกันและแกไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน การ
ดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู ดวยตนเอง การเรียนรู อยางตอเนื่อง การทางาน และการอยู รวมกันในสังคม
ด้วยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง เหมาะสม
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรู จักหลีกเลี่ยง พฤติกรรมไมพึง
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสั งคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทางาน
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม นอกจากนี้หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนด
สมรรถนะเพิ่มเติม คือ - ความสามารถในการอานอัล-กุรฺอาน เปนความสามารถของผู เรียนในการอานอัล-กุรฺ
อานตาม หลักการ อันเปนพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู ศาสนาอิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเองดานการยึดมั่น
ศรัทธา
การปฏิบั ติ ศ าสนกิ จ การมี คุ ณธรรมจริ ย ธรรมอิ ส ลาม และการอยู รวมกั บ ผู อื่น ในสั งคมไดอยาง
เหมาะสม และสันติสุข คุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอัน พึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ใน
ฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทางาน
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๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
หลักสูตรอิสลามศึกษา มุงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคดังนี้ คือ
๑. รักการอานอัลกุรฺอาน
๒. รักการละหมาด
๓. รักความสะอาด
๔. มีมารยาทแบบอิสลาม
๕. มีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตาม บริบท
และจุดเนนของสถานศึกษาแตละแหง
สาระการเรียนรู
ผูเรียนจะตองเรียนรูสาระการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
และสาระการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนี้
ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรอิสลามศึกษา
๑. ภาษาไทย
๑. อัลกุรอาน
๒. คณิตศาสตร
๒. อัลหะดีษ
๓. วิทยาศาสตร
๓. อัลอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. อัลฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๕. อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
๖. ศิลปะ
๖. อัลอัคลาก (จริยธรรม)
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗. ภาษาอาหรับ
๘. ภาษาตางประเทศ
๘. ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม
ในสวนของหลักสูตรอิสลามศึกษานั้น สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูสาระที่ ๑-๘ ซึ่งเปนสาระ
การเรียนรู พื้นฐาน สาหรับสาระที่ ๘ ภาษามลายู/ภาษาอาหรับเสริม เปนสาระที่สถานศึกษา สามารถเลือก
จัดการเรียนรูสาระใดสาระหนึ่ง ยกเวนกรณีพื้นที่ที่ใชภาษามลายูในการสื่อสาร กาหนดให จัดการเรียนรูภาษา
มลายู
หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ท าการ
เปรียบเทียบโดยชี้ให้เห็นความสอดคล้องและผลลัพธ์ที่ได้คือ คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอิสลามศึกษา ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งสองทาง ดังในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ ๗ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
หัวข้อ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรอิสลามศึกษา
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่ง หลั กสู ต รอิ ส ลามศึ กษา ตามหลั ก สู ตรแกนกลาง
พัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกาลังของชาติให การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุง
เปนมนุ ษ ยที่ มี ความสมดุ ล ทั้ง ดานรางกาย พั ฒ นาผู เ รี ย นใหเปนคนที่ มี ศ รั ท ธามั่ น มี ค วาม
ความรู คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก ในความเป น จงรัก ภัก ดี ตออั ล ลอฮฺ สุ บ หานะฮุว ะตะอาลา มี
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการ บุคลิกภาพตามแบบอยางนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ อะลัยฮิวะสัลลัม ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
มหากษั ตริ ย ทรงเปนประมุ ข มีความรู และ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ งเจตคติ ที่จาเปน
ประมุข มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม มี
ตอการศึ ก ษาตอ การประกอบอาชี พ และ จิตสานึกในความเปน พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียน
เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม กอใหเกิด
เปนส าคัญบน พื้น ฐานความเชื่อวา ทุกคน สันติสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ
จุดหมาย
๑. มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และคานิยมที่พึ ง ๑. มีความศรัทธาตออัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา
ประสงค เห็น คุณคาของตนเอง มีวินัยและ และปฏิบัติตนตามแบบอยางของทานนบีมุฮัมมัด
ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก ธ ร ร ม ข อ ง ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนมีคุณธรรม
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึด จริยธรรมอิสลาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีความรู ความเขาใจ มีทักษะในการอานอัลกุรฺ
๒. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถ อาน และสามารถนาหลักคาสอนไปใชในการ ดารง
ในการ สื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช ชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยี และ มีทักษะชีวิต
๓. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีเหตุผลใน
๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย การวิ นิ จ ฉั ย พิ จ ารณาป ญหาต าง ๆ โดยยึ ด
และรักการ ออกกาลังกาย
หลักการอิสลาม
๔. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพล ๔. มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป นมุ ส ลิ ม ที่ ดี มี
เมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ ระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย สุจริต อดทน เสียสละ
การปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี เพื่อสวนรวม เห็นคุณคาของตนเอง สามารถสราง
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข
ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อน มนุษยใหอยูรวมกัน
๕. มีจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและ ในสังคมดวยความสันติสุข
ภูมิป ญญา ไทย การอนุ รั กษและพัฒ นาสิ่ ง ๕. มี ค วามรั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป นพล
แวดลอม มีจิต สาธารณะที่มุ งทาประโยชน เมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการ
๖๗

และสรางสิ่งที่ดีงามใน สังคม และอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข
ส ม ร ร ถ น ะ ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
ของ
๒. ความสามารถในการคิด
ผู้เรียน
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คุณ ลักษณะ ๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
อันพึง
๒. ซื่อสัตยสุจริต
ประสงค์
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทางาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ
ม า ต ร ฐ า น ๑. ภาษาไทย
การเรี ย นรู้ ๒. คณิตศาสตร
และตัวชี้วัด ๓. วิทยาศาสตร
๘ กลุม่
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระ
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
๓. กิจ กรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโย
ชน
ระดับ
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง
การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประถมศึกษา
๖๘

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข
๑. ความสามารถในการอานอัลกุรฺอาน
๒. ความสามารถในการสื่อสาร
๓. ความสามารถในการคิด
๔. ความสามารถในการแกปญหา
๕. ความสามารถในการใชทักษะ
๖. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๑. รักการอานอัลกุรอาน
๒. รักการละหมาด
๓. รักความสะอาด
๔. มีมารยาทแบบอิสลาม
๕. มีความรับผิดชอบ

๑. อัลกุรฺอาน
๒. อัลหะดีษ
๓. อัลอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
๔. อัลฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
๕. อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
๖. อัลอัคลาก (จริยธรรม)
๗. ภาษาอาหรับ
๘. ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมอิสลาม
๒. กิจกรรมชมรม/ชุมนุมทาง ศาสนาอิสลาม

ระดับการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา
 อิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ)

 มัธยมศึกษาตอนตน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวัซซีเฏาะฮฺ)
 อิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ)

มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดมาตรฐานการเรียนรู ๘ สาระ จานวน ๙ มาตรฐาน ดังนี้
สาระอัลกุรฺอาน
มาตรฐาน ก ๑ เขาใจประวั ติ ความส าคัญ หลั กการอาน และหลั กการอรรถาธิบ ายอัล -กุ รฺอ าน
สามารถอาน ทองจา อรรถาธิบาย เห็นคุณคา และนาไปใชในการดาเนินชีวิตอยางสันติสุข
มาตรฐาน ก ๒ ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัล-กุรฺอาน และนาไปปฏิบัติเพื่อการอยู รวมกันในสังคม อยาง
สันติสุข
สาระอัลหะดีษ
มาตรฐาน ห ๑ เขาใจ ความหมาย ความสาคัญ หลักการ หลักคาสอน ทองจาอัล-หะดีษ ยึดมั่นและ
นาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
สาระอัลอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
มาตรฐาน อ ๑ เขาใจความหมาย ความสาคัญ และหลักฐานของหลักศรัทธา ยึดมั่น และนาไปปฏิบัติ
อยางถูกตอง
สาระอัลฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
มาตรฐาน ฟ ๑ เขาใจ เห็นคุณคา และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต
มุอามาลาต มุนากาฮาต และญินาญาต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และการดาเนิ นชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข
สาระอัตตารีค (ศาสนประวัติ)
มาตรฐาน ต ๑ เขาใจประวัติ ความเปนมา ความสาคัญของแตละยุคสมัยทางประวัติศาสตรอิสลาม
สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตรมาวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ และเกิดความตระหนักใน
การนามาประยุกตใชเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข
สาระอัลอัคลาก (จริยธรรม)
มาตรฐาน ล ๑ เขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาตน บาเพ็ญประโยชน์
ตอครอบครัว สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
สาระภาษาอาหรับ
มาตรฐาน ร ๑ รูและเขาใจกระบวนการฟง พูด อานและเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใช ภาษา
อาหรั บ เพื่ อ การเรี ย นรู สื่ อ ความหมาย คนควาบทบั ญ ญั ติ ข องศาสนาอิ ส ลาม อยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพ

๖๙

สาระภาษามลายู
มาตรฐาน ย ๑ รู และเขาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใช
ภาษามลายูเพื่อการเรียนรู ศึกษาคนควาจากแหลงวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และการสื่อสารอยางสราง
สรรค์
สาระภาษาอาหรับเสริม
มาตรฐาน ส ๑ รูและเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษา มีทักษะในการ
ใชภาษาที่ถูกตองตามวัฒนธรรมทางภาษาอาหรับ และมีเจตคติที่ดีตอภาษาและวัฒนธรรมอื่น
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรอิสลามศึกษา กาหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
อิสลามศึกษาตอนตน
(อิบติดาอียะฮฺ)

ปที่
๑
๖๐
๒๐
๔๐

ปที่
๒
๖๐
๒๐
๔๐

ปที่
๓
๖๐
๒๐
๔๐

ปที่
๔
๖๐
๒๐
๔๐

ปที่
๕
๖๐
๒๐
๔๐

ปที่
๖
๖๐
๒๐
๔๐

อิสลามศึกษา
ตอนกลาง
(มุตตะวัซซี
เฏาะฮฺ)
ปที่ ปที่ ปที่
๑ ๒ ๓
๘๐ ๘๐ ๘๐
๔๐ ๔๐ ๔๐
๔๐ ๔๐ ๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๒๐
๔๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐

สาระ

สาระที่ ๑ อัลกุรอาน
สาระที่ ๒ อัลหะดีษ
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
(หลักศรัทธา)
สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
สาระที่ ๕ อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
สาระที่ ๖ อัลอัคลาก (จริยธรรม)
สาระที่ ๗ ภาษาอาหรับ
สาระที่ ๘ ภาษามลายู / ภาษา
อาหรับเสริม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมเวลาเรียน

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๘๐
๔๐

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
๓๖๐ ชม. / ป
๔๘๐ ชม. / ป
(ไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมงตอป)
(ไมนอยกวา
๔๘๐ ชั่วโมงตอป)

๗๐

อิสลามศึกษา
ตอนปลาย
(ซานาวียะฮฺ)
ปที่ ๑-๓
๒๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๒๔๐
๑๒๐
๒๔๐
รวม ๓ ป
ไมนอยกวา
๑,๔๔๐
ชั่วโมง

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มี ๒ มิติ
มิติแรก คือ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ
หลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม เพื่อนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้อย่าง
ถูกต้อง โดย สพฐ.ได้กาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ที่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อให้
สถานศึกษานาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
มิติที่สอง คือ การเรียนการสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาหรืออิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษาของรัฐ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาสามัญควบคู่ศาสนา และเมื่อ
จบการศึกษาแต่ละระดับ ก็จะได้รับวุฒิการศึกษา ทั้งด้านสามัญและศาสนา ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ ปัจจุบันมีโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนา จานวนทั้งสิ้น ๓๕๐ โรงเรียน
สรุป อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ความสาคัญกับ
อิสลามศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของรัฐที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน แม้จะมีจานวนชั่วโมงเรียนอิสลามศึกษาน้อยกว่าหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่สอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ก็มุ่งที่จะให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลาม
ศึกษา นอกจากนี้ หลักสูตรอิสลามศึกษาดังกล่าวยังกาหนดตัวชี้วัดไว้อย่างชัดเจน ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาที่พยายามเปรียบเทียบและบูรณาการให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาอย่างสมบูรณ์
การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
ดร. รุ่ง แก้วแดง ในฐานะอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อดีตเลขาธิการสภาการศึกษา
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้มีบทบาทสาคัญในการเสนอนโยบายและแผนการศึกษา
เกี่ยวกับอิสลามศึกษา กล่าวว่า การศึกษาชายแดนใต้มีปัญหาคุณภาพมานาน ผลการทดสอบแห่งชาติ (O-NET)
ได้คะแนนต่า โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ซึ่งข้อสอบมีเนื้อหาวัฒนธรรมของภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ และไม่มี
การทดสอบในวิชาอิสลามศึกษาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ จึงมีความพยายามที่จะนาการสอบ I-NET มาแทน
O-NET แต่ปรากฏว่าการทดสอบ I-NET ก็ได้คะแนนต่าอีกเช่นกัน
อาจารย์สาโรช จรจิตต์ วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอนตามหลักสูตร แต่ข้อสอบ
ออกตามหลักสูตร เป็นสาเหตุหนึ่งที่เด็กได้คะแนนต่า การสอบ I-NET ทั่วประเทศมีผลต่อการพัฒนาอิสลาม
ศึกษาอย่างมาก วิชาที่นักเรียนสอบตกกันมาก เช่น ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) เป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ แต่ครู
ไม่ได้สอนการนาไปใช้ ดังนั้น ต้องนาผลการสอบ I-NET มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีความเห็น
ว่า ในระยะก่อนหน้านี้อิสลามศึกษาไม่ได้รับความสนใจและการดูแลเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้น
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๓.๔ มาตรฐานอิสลามศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะปัจจุบัน ประกอบด้วย การเรียนด้านศาสนา ซึ่งดาเนินการ
โดยโต๊ะครู การเรียนสายสามัญและอาชีพโดยสานักงาน กศน. และการเรียนอาชีพโดยสถาบันการศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก. การเรียนด้านศาสนา
สถาบันศึกษาปอเนาะไม่ได้กาหนดหลักสูตรที่แน่นอนตายตัว การเรียนการสอนดาเนินการโดยโต๊ะครู
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางศาสนา สอนเป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับ ระยะเวลาในการเรียนของแต่ละคนไม่
เท่ากัน ขึ้นกับความสมัครใจ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ๒-๖ ปี แต่ก็มีผู้ศึกษาจนถึง ๑๐-๑๕ ปี
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสั่ง ที่ สป ๙๕๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานพิเศษในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ๒ คณะ คือ “คณะกรรมการระบบโครงสร้างและการพัฒ นาทางกายภาพ” มีห น้าที่เสนอแนะ
ประสานงานและเสริมสร้างความเข้าใจต่อภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและสถาบันศึกษาปอเนาะ ดูแลการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน และการอุดหนุนในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วไป และ “คณะกรรมการ
ประมวลการใช้หลักสูตรในสถาบันศึกษาปอเนาะ” มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์การเรียนการสอนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ และกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
สาหรับหลักสูตรเนื้อหาที่ใช้สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะนั้น เนื่องจากโต๊ะครูแต่ละแห่งสามารถ
กาหนดได้เองว่าจะสอนเนื้อหาอะไรอย่างไร กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษาจึงทาการ
สารวจและประมวลการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะต่าง ๆ เพื่อจัดให้เป็นหมวดหมู่ โดยได้ร่วมมือ
กับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประธานชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะ โต๊ะครู ผู้นาศาสนา
และผู้ทรงคุณวุฒิ จนกระทั่งได้ออกหนังสือ “ประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘” ซึ่งสรุปได้ว่า วิชาที่ใช้สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมี จานวน ๑๖ รายวิชา ประกอบด้วย
ประมวลการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๑๖ รายวิชา ประกอบด้วย
๑. อัลกุรอาน
๙. หลักการอ่านอัลกุรอาน (ตัจวีด)
๒. อัลหะดีษ (วจนะ)
๑๐. หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน (อุศูลตัฟซีร)
๓. อัลอากีดะห์ (เตาฮีด) หรือหลักศรัทธา ๑๑. หลักการวัจนะ (อูศูลหะดีษ)
๔. อัลฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
๑๒. หลักการศาสนบัญญัติ (อุศูลฟิกฮฺ)
๕. อัลอัคลาก ตะเซาวุฟ (จริยธรรม)
๑๓. การแบ่งมรดก (ฟารออิฎ)
๖. อักขรวิธี (นะฮู)
๑๔. ศาสนประวัติ (อัตตารีค)
๗. วากยสัมพันธ์ (ซอรฟ์)
๑๕. วาทศิลป์ศาสตร์ (บาลาเฆาะฮ์)
๘. อรรถาธิบายอัลกุรอาน (ตัฟซีร)
๑๖. ตรรกศาสตร์ (มันฎิก)
๗๒

สาหรับการเรียนรู้เรื่องอิสลามศึกษานั้น กล่าวได้ว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเรียนลึกกว่าในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สาหรั บรายวิช าอิส ลามศึกษาที่จัดการเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะข้างต้นนี้ นายสาโรช จรจิตต์
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา มีความเห็นว่าการเรียน ๔ วิชาแรกก็เพียงพอแล้วสาหรับการรู้อิสลาม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนวิชาอื่นๆ เป็นรายละเอียดที่ต่อเนื่องจาก ๔ วิชาดังกล่าว ซึ่งทั้ง ๔ วิชามีความสาคัญและ
สาระการเรียนรู้ดังนี้
๑. รายวิชาอัลกุรอาน
ความสาคัญของวิชานี้ คือ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านอัลกุรอาน อ่านอัลกุรอานได้ถูกต้อง ท่อง
จาอัล-กุรอานบางซูเราะห์ (บท) เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ สาระการเรียนรู้ของวิชานี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้
ตัวอักษรและสัญลักษณ์การอ่าน ฝึกการอ่านให้ถูกต้อง ฝึกทักษะการอ่านให้คล่องแคล่ว รวมทั้งฝึกทักษะและ
ท่องจาซูเราะฮ์ที่กาหนด
๒. รายวิชาอัลหะดีษ (วัจนะ)
ความสาคัญของวิชานี้ คือ รู้และเข้าใจกฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติในชีวิตประจาวันของศาสดามุฮัม
หมัด (ซ.ล) นากฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล) ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และมีเจตคติที่ดี
ต่อกฎข้อบังคับและแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิตของศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล) สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การทาความสะอาด การละหมาด การจัดการศพ (ญะนาซะฮ์) การจ่ายทาน (ซะกาต) การถือศีลอด (ศิยาม)
การประกอบพิธีหัจญ์ การซื้อขาย การสมรส อาชญากรรม บทลงโทษ การดิ้นรนต่อสู้จนสุดความสามารถ
อาหาร การสาบานและการบนบาน การพิจารณาคดี คุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
๓. รายวิชาหลักการศรัทธา (เตาฮีด)
ความสาคัญของวิชานี้ คือ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธาตามแบบฉบับของอิสลาม เพื่อเป็นบ่าว
ที่ยาเกรงอัลลอฮ์ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทเกี่ยวกับกฎการใช้ตรรกศาสตร์ บทที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ของความเป็นจริง คุณลักษณะของอัลลอฮ์และนบี สรรพสิ่ง ๔ ประการ โลกภายภาคหน้า (ปรโลก) และมันฏิก
(การสร้างเหตุและผล)
๔. รายวิชาศาสนบัญญัติ (ฟิกฮ์)
ความส าคัญของวิ ช านี้ คือ รู้ แ ละเข้าใจเกี่ ยวกั บบทบัญญั ติของศาสนาอิส ลาม เพื่อ ให้ ก ารปฏิบั ติ
ศาสนกิจ เป็ น ไปอย่ างถูกต้อง ให้ มีทัศนคติ ที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย บท
เกี่ยวกับความสะอาดและการปฏิบัติศาสนกิจ บทที่เกี่ยวกับมุอามาลาต บทที่เกี่ยวกับครอบครัว บทเกี่ยวกับ
การลงโทษการกระทาผิดทางอาญาตามหลักการศาสนาอิสลาม
นอกจากประมวลการจัดการเรียนรู้แล้ว สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ในปัจจุบัน) ยังได้ร่วมกับสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทา
เอกสารประกอบ เป็นคู่มือการจัดการเรียนรู้ ๓ เล่ม โดยจาแนกสาระการเรียนรู้ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ๑๐ รายวิชา
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา/จริยธรรม ๒ รายวิชา
๗๓

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ๔ รายวิชา
โดยในแต่ละรายวิชาได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้/ย่อย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และคาอธิบายรายวิชา รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้
การเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริงในสถาบันศึกษาปอเนาะนั้น โต๊ะครูเป็นผู้กาหนดเอง โดยทั่วไปจะมีการ
เรียนการสอนตั้งแต่เช้าถึงค่า หยุดวันศุกร์ และเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) การเรียนใช้วิธีท่องจา อ่านหนังสือ
(กีตาบ) ไม่มีการประเมินผลที่เป็นรูปแบบ ไม่มีการออกวุฒิบัตรว่าสาเร็จการศึกษา โดยยังถือว่าการเรี ยนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นการเรียนตามอัธยาศัยและเรียนตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการได้อานวยความสะดวก โดยจัดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลาม
ศึกษาและการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนอิสลามศึกษาสามารถได้รับการรับรองวุฒิ
สาหรั บ การสอบเที ย บความรู้ อิส ลามศึกษานั้น ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะและ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา เพื่อรับใบรับรองวุฒิ ซึ่งออกให้โดย
สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ โดยในการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้
สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ดาเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๖ ใน ๓ ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซี
เฏาะฮฺ) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ปัจจุบันมีผู้เข้าสอบเทียบได้กว่าหมื่นคนแล้ว สามารถ
นาผลการสอบเทียบไปใช้ศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๗๔

แผนภูมิที่ ๑ การสอบเทียบอิสลามศึกษา
ประมวลการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

อัลกุรอาน
อัลหะดีษ
อัลอากีดะห์ (เตาฮีด)
อัลฟิกฮฺ
จริยธรรม (อัลลาค ตะเซาวุฟ)
อักขรวิธี (นะฮู)
วากยสัมพันธ์ (ซอรฟ์)
อรรถาธิบายอัลกุรอาน (ตัฟซีร)
หลักการอ่านอัลกุรอาน (ตัจวีด)
หลักการอรรถาธิบายอัลกุรอาน
(อุศูลตัฟซีร)
มุซตอละฮฺ ฮาดิษ
หลักการศาสนบัญญัติ (อุศูลฟิกฮฺ)
มรดก (ฟารออิฎ)
ศาสนประวัติ (ตารีค)
วาทศิลป์ศาสตร์ (บาลาเฆาะฮ์)
ตรรกศาสตร์ (มันฎิก)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

อัลกุรอาน
อัลฟิกฮฺ
อัลหะดีษ
เตาฮีด
อัตตารีค
อัลอัคลาก
ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ

อิสลามศึกษาตอนต้น
อิบตีดาฮียะห์

อิสลามศึกษาตอนกลาง
มุตะวัซซีเฏาะฮฺ

อิสลามศึกษาตอนปลาย
ซานาวียะฮฺ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เรียน
ศาสนาอย่างเดียว และให้เรียนวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม ให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้ได้รับวุฒิทาง
สามัญศึกษาและเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ โดยมีขอบเขตพื้ นที่ดาเนินการในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
สตูล และสงขลา ๔ อาเภอ คือ อาเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย และกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นาศาสนา
ผู้สอนและผู้เรียนอิสลามศึกษา
(๑) ผู้นาศาสนา เช่น กรรมการอิสลามประจาจังหวัด กรรมการอิสลามประจามัสยิด (๑๕ คน) ซึ่ง
รวมถึงผู้นาที่สาคัญของมัสยิด ได้แก่
อิหม่าม หมายถึง ผู้นาศาสนาอิสลามประจามัสยิด
๗๕

คอเต็บ หมายถึง ผู้แสดงธรรมประจามัสยิด
บิหลั่น หมายถึง ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา
(๒) ผู้สอนอิสลามศึกษา ได้แก่ โต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครู ซึ่งเป็นผู้สอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ และครูผู้สอน (อุสตาซ) ซึ่งทาหน้าที่สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(๓) ผู้เรียน หมายถึงประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและกาลังเรียนหรือเคยเรียนอิสลามศึกษาใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในระบบ เฉพาะผู้ที่เรียนอิสลามศึกษาเพียงอย่างเดียว
การเทียบโอนผลการเรียนอิสลามศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งนับเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับ
วิถีการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยในการเทียบโอนความรู้อิสลามศึกษา กาหนดไว้ว่า ระดับ
ประถมศึกษา เทียบโอนรายวิชาบังคับ ๗ รายวิชา ๑๔ หน่วยกิต รายวิชาเลือก ๙ หน่วยกิต รวม ๒๓ หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เทียบโอนรายวิชาบังคับ ๗ รายวิชา ๑๔ หน่วยกิต รายวิชาเลือก ๑๓ หน่วยกิต รวม
๒๗ หน่วยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบโอนรายวิชาบังคับ ๗ รายวิชา ๑๔ หน่วยกิต รายวิชาเลือก
๒๒ หน่วยกิต รวม ๓๖ หน่วยกิต การเทียบโอนผลการเรียนอิสลามศึกษาดังกล่าว ช่วยให้ผู้เรียนได้รับวุฒิ
ทางสามัญศึกษาและเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้
ข. การเรียนสายสามัญและอาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหน้าที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สานักงานนี้จึงเป็น
หน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันศึกษาปอเนาะ กล่าวคือ
๑. กาหนดให้มีครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะ แห่งละ ๑ คน ทาหน้าที่จัดการศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางของสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
จังหวัด
๒. มีโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนสายสามัญและการพัฒนาอาชีพ
๓. มีการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน
จุดเด่นที่ครู อาสาสมัครประจ าสถาบันศึกษาปอเนาะสามารถเข้าไปจัดการศึกษาในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ คือ
๑. สานักงาน กศน. จังหวัด/อาเภอ มีการเตรียมความพร้อมให้ครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษา
ปอเนาะก่อนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่
๒. ครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม มี
การสื่อสารที่ดี ทาให้ได้รับความไว้วางใจจากโต๊ะครู
๓. สานักงาน กศน. จังหวัด/อาเภอ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามความต้องการของโต๊ะครู (การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีพ ทักษะชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย)
๔. ครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะทาหน้าที่ผู้ช่วยโต๊ะครู ช่วยประสานงานกับหน่วยงาน
๗๖

ภายนอก และช่วยงานธุรการในสถาบันศึกษาปอเนาะ
จากงานวิจัย “การศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (๒๕๕๙) พบว่าควรมีการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงได้มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาคัญๆ คือ
๑. การจัดทาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้วิชาศาสนาอิสลาม สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ร่วมกับสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ และองค์กรซึ่งเป็นที่รวมของผู้รู้ศาสนา เช่น สภาอุ
ลามาฮฺฟาฏอนี ย์ดารุ สสลามมูลนิ ธิ ควรจัดทาหลั กสู ตรและมาตรฐานการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
จานวนปีที่เรียน รวมทั้งวิธีการประเมินผล เพื่อออกใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิ ซึ่งเป็นความต้องการของโต๊ะ
ครู เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนในการดารงตาแหน่งโต๊ะอิหม่าม ครูผู้สอนศาสนาในสถานศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชน การศึกษาต่อในชั้นสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นประโยชน์สาหรับผู้เรียนต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ ควรปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนวิชาศาสนาให้มีการปฏิบัติ
จริง เพิ่มเติมจากการเรียนแบบท่องจาตาราและการบรรยาย รวมทั้งใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่ง
น่าจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจศาสนาดียิ่งขึ้น
๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันศึกษาปอเนาะ เช่น ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน บุคลากร
งบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของสถาบันศึกษาปอเนาะ
๓. การส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาไทยและสายสามัญ ครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะ
จะต้องเชิญชวนโต๊ะครูให้ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียน และให้ผู้เรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะที่เรียน กศน. แล้วไป
เรียนต่อจนสาเร็จการศึกษา มีงานทา และประสบความสาเร็จในชีวิต มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เพื่อ
ชักชวนให้ผู้เรียนที่เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะได้เรียนวิชาภาษาไทยและวิชาสามัญให้มากขึ้น โดยกศน.
จะต้องพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและการเรียนสายสามัญในสถาบันศึกษาปอเนาะ
๔. การส่งเสริมการเรียนวิชาอาชีพ โต๊ะครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่
สามารถใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันศึกษาปอเนาะ คือ วิชาช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่าง
ไฟฟ้า ช่างปูน ฯลฯ สาหรั บผู้เรียนหญิง การเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการทาอาหาร เสื้อผ้า จะช่วยให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในขณะที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ และเมื่อจบการศึกษาไป นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้สถาบัน
ศึกษาปอเนาะมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง
๕. การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้เป็นที่น่าอยู่ น่าอาศัย น่าเรียน
โดยกาหนดไว้เป็นมาตรฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะ
๖. การพัฒนาสุขอนามัยของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งเรื่องโภชนาการ การห่างไกล
ยาเสพติด การอาบน้า การรักษาความสะอาดที่พักและห้องน้า การออกกาลังกาย ซึ่งจะเป็นการสร้างสุขนิสัย
ที่ดีของผู้เรียนในชีวิตจริง และควรร่วมกับพลังงานจังหวัดในการแปรรูปขยะที่มีอยู่มากและการกาจัดน้าเสี ยให้
เป็นพลังงานทดแทน เช่น แก๊สชีวภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการประกอบอาหารของผู้เรียนได้ด้วย รวมทั้งนา
กากที่เหลือไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยสาหรับพืชผักและต้นไม้
๗๗

๗. การพัฒนาและการเพิ่มจานวนครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้สอดคล้องกับ
สภาพงาน และจานวนนักศึกษา เพราะครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะ มีภารกิจเรื่องการสอน
ภาษาไทย วิชาชีพ วิชาสามัญ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู และเป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ และต้องสอนทั้งสาม
ระดับชั้นโดยมีเวลาพบกลุ่มเพียงสัปดาห์ละ ๑ วัน ซึ่งไม่เพียงพอ อีกทั้งผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
กศน. ในชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายก็ยังมีจานวนที่ต่ามาก และควร
พัฒนาบุคลากรของสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารและจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
บัดนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ได้มีการยกร่าง “หลักสูตรอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ขึ้นแล้ว โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอสานั กจุฬาราชมนตรีพิจารณาแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจะทาให้การเรียนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมีมาตรฐานที่แน่นอนและชัดเจน
ทั้ง ในเรื่ อ งสาระการเรี ย นรู้ จ านวนชั่ ว โมงเรีย น ผลสั มฤทธิ์ที่ คาดหวั ง คุ ณลั กษณะอั นพึ ง ประสงค์ มีก าร
ประเมินผลและออกใบรับรองความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้นาศาสนา ผู้สอน และการศึกษา
ในระดับสูงต่อไป และสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ก็ได้มี นโยบายที่จะเพิ่มครู
อาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแห่งละ ๒ คน จากเดิมซึ่งมีเพียง ๑ คน ซึ่งจะทาให้สถาบัน
ศึกษาปอเนาะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓.๕ มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่มีมาตรฐานอิสลามศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นทางการ มีเพียง
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ในเอกสาร “มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบายไว้ว่า เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ เทศบาล ได้จัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ ๓-๕ ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนา ความพร้อมแก่เด็กในวัย ๓-๕ ขวบ ให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับประถมศึกษา ส่วนราชการต่างๆ ที่ดาเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวง มหาดไทย ดาเนินการในศูนย์เด็กเล็ก จานวน ๗,๕๒๐ แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
(ปัจจุบัน อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดาเนินการในวัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/
มัสยิด จานวน ๔,๑๕๕ แห่ง และสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดาเนินการใน
โรงเรียน เรียกว่า การจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ จานวน ๒,๖๕๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๒๖ แห่ง ส่วน
ราชการดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กวัย ๓-๕ ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา เช่นเดียวกัน
แต่ก็มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชนบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน
๗๘

ผู้ปกครอง/ผู้นาท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรม
ก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล ๓
ขวบ ของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน
ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ดาเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอานาจจาก
รัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ภายใต้การส่งเสริม
สนับสนุน การดาเนินงานของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากร มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๔ แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการดาเนินการ จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการ ศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอานาจหน้าที่ และเจตนารมณ์ ของรัฐบาล ดังนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึง
ได้จัดทามาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการดาเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. มาตรฐานด้านบุคลากร
๓. มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
๔. มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
๕. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน ๖. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ในเอกสารดังกล่าวกาหนดนิยามคาศัพท์เฉพาะไว้ด้วยว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง “สถานศึกษาที่
ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ในที่นี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และ เมืองพัทยา
๗๙

เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง ๒–๕ ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม ด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย ๒ ด้าน คือ
๑. ด้านการบริหารงาน
๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
โดย รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ และ
กรมการศาสนา
๑.๒ ด้านการจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓ การจัดการศึกษาและการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๔ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. ด้านการบริหารงบประมาณ
มาตรฐานที่ ๒ ด้านบุคลากร
มาตรฐานข้อนี้ ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายการกากับดูแลศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร การศึกษา รวมถึง นักบริหารการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารบุคคลตาแหน่งต่างๆ
ปัจจุบันตาแหน่งของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๒ ประเภท
ได้แก่ ๑) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และครู ๒) พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ตาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ส่วนพนักงานจ้างทั่วไป หรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ธุรการ/การเงิน/พัสดุ คนครัว/ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง/พนักงานทาความ
สะอาด ยามรักษาความปลอดภัย โดยแต่ละตาแหน่งมีมาตรฐานตาแหน่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือ
ปฏิบัติในการคัดเลือก หรือสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
มาตรฐานที่ ๓ ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย
มาตรฐานที่ ๔ ด้านวิชาการ และกิจกรรม ตามหลักสูตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
๘๐

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย อายุ ๒ ปี
๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒) ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน
๓) มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๔) รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
๕) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๖) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย ๗) สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ ๓- ๕ ปี
๑) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
๒) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
๓) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
๔) มีคุณธรรม จริยธรรม
๕) ชื่นชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกาลังกาย
๖) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๗) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
๘) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๙) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
๑๐) มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
๑๑) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๑๒) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ ๒ ปี ๓ ปี ๔ ปี และ ๕ ปี พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์
– จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา
การจัดประสบการณ์เด็กอายุ ๒ ป เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี
การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร แบ่งออกเป็น ๑๐ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านหลักสูตร
๒. ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจาวัน
๓. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
๔. ด้านสื่อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
๕. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
๖. ด้านการนิเทศการศึกษา
๗. ด้านการวัดและประเมินผล
๘. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันสาคัญต่าง/โครงการที่ส่งเสริมผู้เรียนอย่าง หลากหลาย)
๙. ด้านการประเมินและใช้หลักสูตร
๘๑

๑๐. ด้านโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ
๑๑. ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรรัฐ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถ
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ
๒. ด้านอาคารสถานที่
๓. ด้านงบประมาณ
๔. ด้านบุคลากร
๕. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
๖. การให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนอกเหนือจากการให้ การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย
๗. การส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม
มาตรฐานที่ ๖ ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด และระดับภาค
๔.๑.๒ มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก. มาตรฐานและการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาสาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมาตรฐานและตัวบ่งชี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย ๒๓ มาตรฐาน ๙๒ ตัวบ่งชี้ คือ
มาตรฐานที่ ๑ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
หมั่นพัฒนา ตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการ
บริหาร จัดการ
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบและครบ วงจร
มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน
๘๒

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา
องค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน
มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่องตามระบบวงจร คุณภาพ PDCA
มาตรฐานที่ ๑๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน อย่าง
หลากหลาย
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน
มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติต่อ อาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนก การเปรียบเทียบ
และแก้ปัญหา ได้เหมาะสมกับวัย
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
สมาชิกที่ดี ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และ ชุมชน
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนใน
การพัฒนา การศึกษา
ข. การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากพระราชบัญญัติการศึกษา กาหนดนิยามของคาว่า "สถานศึกษา" หมายรวมถึง สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย ประกอบกับภาครัฐก็ให้ความสาคัญการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
มากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนให้มีคุณภาพและเป็นทรัพยากรบุคคลต่อไปในอนาคต สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่ง เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้านการศึกษา ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก
๘๓

ซึ่งทั่วประเทศมีกว่า ๓ หมื่นแห่ง โดยได้ใช้กรอบการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กาหนดภายใต้มาตรฐานกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในระหว่างการประเมินภายนอกรอบสาม ได้
กาหนดตัวชี้และเกณฑ์การประเมินเป็น ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
สรุป
สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เปิดสอนอิสลามศึกษาโดยมีหลักสูตรและมาตรฐานอิสลาม
ศึกษาอย่างชัดเจนแล้ว คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖
และโรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแบ่งอิสลามศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ อิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบติดาอียะห์) ใช้เวลา ๖ ปี อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะห์) ใช้เวลา ๓ ปี และอิสลามศึกษาตอน
ปลาย (ซานาวียะห์) ใช้เวลา ๓ ปี และศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ใช้ หลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช
๑๔๓๗ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นเวลา ๖ ปี
ทั้ง ๓ หลักสูตรยึดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นหลัก และมีสาระการเรียนรู้
หลักที่เหมือนกัน ๘ สาระการเรียนรู้ คือ อัลกุรอาน อัลหะดีษ (วจนะ) อัลอะกีดะห์ (หลักศรัท ธา) อัตตารีค
(ศาสนประวัติ) อัลฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ อัลอัคลาก (จริยธรรม) ภาษามลายู และภาษาอาหรับ
ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบโครงสร้างเวลาเรียนของศูนย์ฯตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ และ
โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อิสลามศึกษาตอนต้น
อิ ส ลามศึ ก ษา อิ ส ลามศึ ก ษา
ตอนกลาง
ตอนปลาย
ช่วงชั้นที่ ๑
ช่วงชั้นที่ ๒
ช่วงชั้นที่ ๓
ช่วงชั้นที่ ๔
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจา ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
มัส ยิ ด ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น ๔๔๐ ชั่ ว โมง ๔๔๐ ชั่ ว โมง
( อิ บ ติ ด า อี ย ะ ฮฺ ) พุ ท ธ ศั ก ร า ช ต่อปี
ต่อปี
๒๕๕๙/ฮิ จ เราะฮฺ ศั ก ราช ๑๔๓๗
สาหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา)
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประมาณปีละ ประมาณปีละ ประมาณปีละ ไม่น้อยกว่าปีละ
สาหรั บโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา ๓๕๐-๕๐๐
๓๕๐-๕๐๐
๕๐๐-๖๕๐ ๖๕๐
อิสลาม
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
๘๔

หลักสูตรอิส ลามศึกษาโรงเรียนของ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า รวม ๓ ปี
รั ฐ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ ๓๖๐ ชั่ ว โมง ๓๖๐ ชั่ ว โมง ๔๘๐ ชั่ ว โมง ไม่น้อยกว่า
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
๑,๔๔๐ ชัว่ โมง
ต่อปี
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างเวลาเรียนตามที่กาหนดในหลักสูตร จะเห็นว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ใช้เวลาเรียนอิสลามศึกษาตอนต้นมากที่สุด ตามมาด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับโครงสร้างเวลาเรียนอิสลามศึกษา
ตอนกลาง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใช้เวลาเรียนมากกว่าโรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้
เวลาเรียนมากกว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯในการเรียนอิสลามศึกษาตอนปลาย
สาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นรูปแบบการเรียนศาสนาตามอัธยาศัย คือ ไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลา
ส่วนมากใช้เวลา ๗-๒๐ ปี เนือ้ หาที่เรียนมีความลึกและเข้มข้นกว่าการเรียนในโรงเรียน แต่เพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ขณะนี้ได้มีการยกร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับ
สถาบันศึกษาปอเนาะแล้ว แต่จะไม่มีการบังคับใช้ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจ
นอกจากนี้ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังไม่มีหลักสูตรอิสลามศึกษา มีเพียง
มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
โดยมี ๒๓ มาตรฐาน และ ๙๔ ตัวชี้วัดสาหรับประเมินผลการดาเนินงาน
-----------------------------------------------

๘๕

บทที่ ๔
แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในบทนี้ ไ ด้ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ ค วามเห็ น ของครู คณาจารย์ และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จาก
สถานศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอิสลามศึกษา ทั้งระดับ
กระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประชุมสัมมนาและการประชุม Focus Group รวม ๕ ครั้ง
๔.๑ ความเห็นต่อมาตรฐานอิสลามศึกษาของผู้แทนสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการประชุมสัมมนาและอภิปรายเรื่อง “มาตรฐานอิสลามศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครู ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับมาตรฐานอิสลามศึกษา ดังนี้
“ศูนย์การศึกษาประจามัสยิด (ตาดีกา) คือ ศูนย์ที่ให้การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี (ไม่ใช่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มี ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง เดิมใช้หลักสูตรปี ๒๕๔๘ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๘ ปัจจุบันใช้หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจา
มัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ หลักสูตร
ดัง กล่ าว ได้ก าหนดรายวิ ช า หลั ก สู ต ร สมรรถนะ คุ ณลั กษณะที่พึ งประสงค์ ตัว ชี้วั ด สาระการเรีย นรู้ ๙
สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว คือ
๑. ใช้อัลกุรอาน
๒. เน้นวิชาพื้นฐานใช้ ๔ ภาษา คือ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๓. ผู้เรียนมีคุณภาพ คือ มีความรู้ศาสนา ภาษา คุณธรรม จริยธรรม
๔. เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กอายุ ๖-๑๒ ปี จบอิบตีดาอียะห์ ปีที่ ๖ สามารถเรียนต่อระดับกลาง
ในประเทศและต่างประเทศได้”
นายอับดุลมูไฮมีน สาและ
นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดชายแดนภาคใต้
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตั้งใจที่จะเริ่มสอนเด็ก
เรื่องอิสลามศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียน ได้ฝึกเด็กตั้งแต่การสวดดูอาร์ รวมทั้งให้ครูแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
แต่ยังไม่มีกรอบหรือมาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับเด็กวัยนี้ จึงขอเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดให้มีมาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับเด็กเล็กด้วย”
นายมะกะตา เจ๊ะแล
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.สามัคคี อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๘๖

“การบริหารจัดการอิสลามศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีปัญหา ๓ ประเด็น คือ
๑. ขาดการนิเทศการใช้หลักสูตร และปัญหาคุณภาพผู้นิเทศอิสลามศึกษา
๒. ปัญหาคุณภาพครูผู้สอนอิสลามศึกษา ทั้งด้านวุฒิการศึกษา เทคนิคการสอน และการประเมินผล
๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวในการส่งเสริมการนาไปสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา”
นายอับดลรอมาน สาลีมี
ผู้บริหารโรงเรียนอิสลามสามัคคี อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
“แม้จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีความตั้งใจจัดการศึกษาอิสลาม
ศึกษาให้เด็ก จนคะแนน I-NET สูงขึ้นจากเดิมเมื่อ ๔ ปีก่อนได้ที่ ๓ นับจากข้างล่าง แต่พัฒนาต่อเนื่องมาจนได้
อันดับที่ ๓ ในเขตพื้นที่การศึกษาในปี ๒๕๕๙ และคะแนน O-NET ก็สูงกว่าระดับชาติ ความสัมพันธ์กับชุมชน
ดีเด่น ได้เป็นโรงเรียนพระราชทานที่ ๑ ของจังหวัด ครูมีขวัญกาลังใจดี จากประสบการณ์พบว่าการพัฒนาต้อง
ใช้เวลาและระดมทรัพยากร บุคลากรทุกคนต้องทางานร่วมกัน โดยไม่แยกศาสนา”
นางนาตยา อดิศัยนิกร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสายะ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
“ประเทศไทยโชคดีที่มีสถาบันศึกษาปอเนาะใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอนทั้งศาสนาและวิชา
สามัญ จุดเด่นของปอเนาะที่สาคัญๆ ได้แก่
๑. ปอเนาะ คือ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นวิถีชีวิตคนในพื้นที่ อยู่ใกล้ชุมชนมากที่สุด
๒. ปอเนาะ คือ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ในพื้นที่
๓. ปอเนาะมีหลักสูตรตั้งแต่ดั้งเดิม”
นายอับดุลอาซิส ยานยา
นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
“การจัดการศึกษาหากไม่มีคุณภาพก็เหมือนทฤษฎีโดมิโน่ ถ้าศูนย์เด็กเล็กอ่อนแอ ก็กระทบศูนย์ตาดี
กา ถ้าศูน ย์ตาดีกาอ่อนแอ ก็กระทบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม โรงเรียนของรัฐ และสถานศึกษา
ปอเนาะ และสถาบันอุดมศึกษาก็จะเหน็ดเหนื่อยในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ปัญหาคุณภาพอิสลามศึกษาที่
หนักใจ คือ ทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ต้องปรับปรุงให้มีความเข้มข้น เพราะหนังสือที่ใช้เรียน
เป็นภาษาอาหรับ โลกทัศน์ของผู้เรียนด้านสังคมพหุวัฒนธรรมยังไม่ กว้าง ผู้เรียนต้องเรียนภาษาต่างๆ หลาย
ภาษา และต้องรู้จักประยุกต์ใช้โดยการปฏิบัติจริงในชีวิต
ข้อเสนอ คือ ควรเพิ่มทักษะทางภาษา โดยหาผู้สอนที่จบภาษาอาหรับจริงๆ มาสอน ควรเพิ่มกิจกรรม
จิตอาสาทุกระดับร่ วมกับ ชุมชน และให้ส ถานศึกษาทุกระดับเพิ่มวิชาทักษะชีวิตมุสลิ มโดยเน้นภาคปฏิบัติ
หลังจากเรียนทฤษฎีแล้วก็ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนาความรู้ไปใช้”
๘๗

นายอับดุลรอยะ บินเซ็ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรกฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
“มาตรฐานอิสลามศึกษา ไม่ใช่การทาสื่อการสอน แต่เป็นการทาให้ศาสนาเป็นวิถีชีวิต ทุกวันนี้การศึกษากับ
ศาสนาแยกกันทางานคนละกระทรวง ควรศึกษาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล
ที่ ๙ ทรงตรัสว่าการศึกษากับศาสนาแยกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ต้องให้ศาสนาเป็นวิถีชีวิต”
นายรังสรรค์ ทองทา
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ปัจจุบันนี้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งศูนย์ฯตาดีกามีหลักสูตรใช้แล้ว สถาบัน
ศึกษาปอเนาะก็กาลังอยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้แล้ว ตาม
ความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของผู้แทนสถานศึกษาระดับนั้นๆ
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่มีมาตรฐานอิสลามศึกษา แต่ อยู่ที่ผู้เรียนสามารถนาอิสลามศึกษาไปปฏิบัติในชีวิตจริง
ตามที่มาตรฐานกาหนดได้หรือไม่”
นายสาโรช จรจิตต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
“อิ ส ลามศึ ก ษาสอนไว้ ดี ม าก สอนให้ เ ป็ น วิ ถี ชี วิ ต แต่ ปั ญ หาคื อ เรี ย นแล้ ว ไม่ ป ฏิ บั ติ ในการ
ประชุมสัมมนาผู้แทนสถานศึกษาชายแดนใต้หลายครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นด้วยกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ แต่ขอให้เน้นการนาอิสลามศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการเข้าเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่เรียนศาสนาแบบเป็น
วิชาๆ และท่องจาอย่างเดียว แต่ต้องเรียนรู้เพื่อนาไปปฏิบัติในชีวิตจริง นอกจากนี้ ที่ ประชุมยังขอให้กาหนด
มาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับแต่ละระดับการศึกษา ไม่ใช่มาตรฐานวิชา แต่เป็นมาตรฐานอิสลามศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัย แต่ล ะกลุ่มอายุ และเป็นมาตรฐานที่ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลั ก
ศาสนา รวมทั้งเพิ่มเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยี”
ดร. รุ่ง แก้วแดง
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จากความเห็นของผู้แทนสถานศึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จะเห็นได้ว่า ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มีความพอใจที่ปัจจุบันมีหลักสูตรใช้ ทาให้สามารถจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานได้ ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องการหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ต้องการให้มีการนิเทศการใช้หลักสูตร พัฒนาคุณภาพผู้นิเทศและคุณภาพผู้สอน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
๘๘

ชุมชน โรงเรี ยนของรั ฐที่สอนศาสนาอิสลามก็มีความตั้ งใจที่ยกระดับคุณภาพอิสลามศึกษา สถาบันศึกษา
ปอเนาะก็กาลังจะมีหลักสูตร แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกัน คือ การจัดศึกษาอิสลามให้ได้มาตรฐานนั้น อยู่ที่
การสอนให้ผู้เรียนสามารถนาอิสลามศึกษาไปปฏิบัติจริงเป็นวิถีชีวิต มีทักษะการเป็นคนมุสลิมที่ดี
๔.๒ มาตรฐานอิสลามศึกษาในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา
อาจารย์สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ได้แสดงความเห็นใน
การบรรยายเกี่ยวกับอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างการประชุม Focus Group ๓ ครั้ง ใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่
๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ว่า
๑. อิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา ได้ดูแลการพัฒนาอิสลามศึกษามาตั้งแต่ ปี ๒๕๒๓ ซึ่งได้พัฒนา
ต่อมาเป็นหลักสูตร ปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรับปรุงอีก
ครั้งเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๐ ปัจจุบันมีหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ สาหรับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๘ สาระการเรียนรู้ ๑๔ มาตรฐาน โดยยึดระบบ
การศึกษาของชาติ คือ ๖-๓-๓
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ แบ่งอิสลามศึกษาออกเป็น ๑๒ ปี คือ อิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะห์) ใช้เวลา ๖ ปี อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะห์) ใช้เวลา ๓ ปี และอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ใช้เวลา ๓ ปี
สาระการเรียนรู้ทุกเรื่องต้องมีมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่ ๑ คือ ศาสนาและจริยธรรม ต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของศาสนาที่ตนนับถือ
หลักศาสนา สาวก พระคัมภีร์ สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ เรื่อง แบ่งเป็น
๑. กลุ่มศาสนา เรียนรู้อัล-กุรอาน และอัล-หะดีษ เกี่ยวกับพระวจนะ อัลฟิกฮฺ ศาสนบัญญัติ ว่าด้วย
เรื่องหลักปฏิบัติ แต่ปัญหาคือ ผู้เรียนอิสลามศึกษาสามารถนาหลักการทางศาสนาไปปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะผล
การสอบ I-NET ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๔๐ ส่วนใหญ่สอบตก โดยเฉพาะวิชาอัลฟิกฮฺ ซึ่งข้อสอบเน้นการ
นาไปใช้ ผู้เรียนส่วนใหญ่สอบตก เนื่องจากการสอนไม่ครบ ๓ ด้านคือ
๑) มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
๒) เกิดความตระหนัก
๓) นาไปสู่การปฏิบัติได้
ฉะนั้น ครูต้องสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ เช่น วิชาฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) เรื่องการห่อศพ ครูต้องนา
หุ่นจาลองมาให้นักเรียนดูและทาจริง การสอนอัลกุรอานก็ต้องให้เด็กเรียน ๓ อย่าง คือ การอ่านออก อ่าน
ถูกต้องตามหลักการอ่าน และอรรถาธิบายหรือแปลได้ด้วย
โรงเรียนเอกชนสอนทั้งศาสนาและวิชาสามัญ มีหลักสูตร มีหลักฐานการจบการศึกษา ปัญหาคือ ครู
สอนไม่ครบกระบวนการ สอนแต่หนังสือ ไม่ได้สอนเด็ก เพราะครูไม่รู้เรื่องหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัด ไม่
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รู้จักสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมาก เด็กจะไม่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรเขียนไว้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องแผนการสอน สื่อ แบบเรียน การวัดผลประเมินผล แต่ครูไม่นาไปใช้ ทาให้ไม่มี
หลักการ ไม่รู้ว่าเด็กพัฒนาหรือไม่
๒. กลุ่มสังคมศึกษา ได้แก่ อัลอัคลาก (จริยธรรม) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
วิชาที่ผู้เรียนทาคะแนน I-NET ได้ดคี ือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) ภาพรวมทาคะแนนได้ถึงร้อยละ ๖๐ แต่
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมที่ตัวผู้เรียนแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดความตระหนักและนาไปปฏิบัติได้หรือไม่ ฉะนั้น ครูต้อง
เป็นแบบอย่างให้เด็กด้วย เช่น ครูต้องสลามเพื่อให้เด็กทาตาม
๓. กลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ซึ่งมีอย่างละ ๑ มาตรฐาน
รวมทั้ง ๓ กลุ่มมี ๑๒ มาตรฐาน นี่คือหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่ใช้อยู่ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในปัจจุบัน กลุ่มสาระศาสนาอิสลามมี ๘ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปัญหาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือไม่สอนตามหลักสูตร ไม่นาแผนไปสอน ทั้งๆ ที่ทุก
คนที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนร่วมในการทาหลักสูตรและการออกข้อสอบ ถ้าครูไม่รู้หลักสูตรและไม่นาไปใช้ จะไม่
เกิดผลต่อผู้เรียนเลย ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ จึงดาเนินการอบรมครูเรื่อง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพได้ นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนด้วย
๒. ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ในปี ๒๕๔๗ ได้มีการโอนศูนย์ฯตาดีกามาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการทาแบบเรียน สื่อการ
สอน ทาให้การจัดการศึกษาเป็นระบบมากขึ้น
ปัจจุบันมีหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คือ หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน
ประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗
ประกอบด้วย ๙ สาระการเรียนรู้ และ ๙ มาตรฐาน ซึ่งใช้กับผู้เรียนชั้นปีที่ ๑ ส่วนผู้เรียนชั้นสูงกว่านั้นยังใช้
หลักสูตรเก่า ปี ๒๕๔๘ อยู่ และจะครบทุกชั้นเรียนภายในอีก ๕ ปีข้างหน้า
กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ผู้เรียนได้จบการศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรอิสลามศึกษา
ตอนต้น และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นปีที่ ๖ เพื่อผู้เรียนจะได้ขึ้นไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และเรียนอิสลามศึกษาตอนกลางไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งเรียนต่ออิสลามศึกษาตอนปลายพร้อมกับจบหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ม.๖ ด้วย โดยไม่ต้องไปเรียนอิสลามศึกษาซ้าอีกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ต่อไปการรับผู้เรียน
เข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติว่าต้องจบทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.๖ และ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ด้วย จึงต้องมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อเป็นหลักฐานการ
จบการศึกษาที่ชัดเจน ซึง่ หลักสูตร ปี ๒๕๔๘ วัดผลยากเพราะไม่มีตัวชี้วัด แต่หลักสูตร ปี ๒๕๕๙ จะวัดผลได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ จะมาเรียนที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ
ภาคบ่าย ต่อไปนักเรียนจะจบการศึกษาทั้งชั้น ป.๖ และอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ด้วย
หากให้ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) แต่ละแห่งวัดผลเองอาจไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ต้องมี
หน่วยงานกลางจัดสอบและออกข้อสอบกลางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๙๐

๓. สถาบันศึกษาปอเนาะ
ปอเนาะเริ่มจดทะเบียนเป็น “สถาบันศึกษาปอเนาะ” ในปี ๒๕๔๗ รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทา
ป้าย ธงชาติ และเสาธง และให้งบประมาณในการพัฒนาทางกายภาพ แต่โต๊ะครูบางท่านขออนุรักษ์รูปแบบ
ปอเนาะดั้งเดิม สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจานวน ๔๐๗ แห่ง ถ้าการเรียนยังเป็น
แบบเดิม คือ เรียนไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบ จะเป็นปัญหากับคนต่างชาติที่มาเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ชายแดนใต้ของประเทศไทย เพราะพวกเขาต้องการใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อกลับไปแสดงคุณวุฒิสาหรับ
เป็นผู้นาศาสนาในประเทศ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๙ บรรดาโต๊ะครูจึงจัดการประชุมที่ยะลา และมีมติว่า ต้องการให้
มีหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ต่อมาได้มีการจัดประชุมโต๊ะครู ๕ จังหวัดชายแดนใต้ที่
ปัตตานี ซึ่งที่ประชุมมีมติว่าต้องการหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ ดังนั้น ศูนย์พัฒนา
อิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ จึงแจ้งมติเรื่องนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
ที่รับผิดชอบดูแลก็เห็นด้วย และได้มีการยกร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ มีการตั้ง
กรรมการร่างหลักสูตรจากทุกหน่วยงาน ทั้ง สช. กศน. และผู้แทนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยใช้เวลา ๓
เดือน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสานักจุฬาราชมนตรี จากนั้น สช. จะนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อผ่านทั้ง
กระบวนการแล้ว กระทรวงศึกษาธิการก็จะประกาศใช้ได้ และจะเชิญโต๊ะครูมาร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดอีกครั้ง
สาหรับร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะจะเป็นระบบ ๔-๓-๓ รวม ๑๐ ปี โครงสร้าง
หลักสูตรสถาบันศึกษาปอเนาะมีความยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาในการเรียน แต่มีเงื่อนไขว่าอิสลามศึกษาตอน
ปลายต้องเรียนมาแล้วกี่วิชา ส่วนสาระเพิ่มเติมนั้นขึ้นอยู่กับโต๊ะครูแต่ละท่านกาหนดเอง หลักสูตรอิสลามศึกษา
ของสถาบันศึกษาปอเนาะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ การมีมาตรฐานจะเป็นการกระตุ้น
ให้มีการพัฒนา
ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะต่างจากหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา
อื่น ๆ คือ อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) ใช้เวลาเพียง ๔ ปี อิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะห์)
ใช้เวลา ๓ ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ใช้เวลา ๓ ปี รวมเป็น ๑๐ ปี โครงสร้างหลักสูตรคือ
๔-๓-๓ ซึ่งได้มีการกาหนดว่าต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง เมื่อเรียนจบอิสลามศึกษาชั้น ๑๐ ก็จะออกใบ
ประกาศนียบัตรรับรองแสดงผลการเรียน วิชาที่เรียนก็แตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ชื่อวิชาอาจเหมือนกัน ไม่ใช้
แบบเรียนเหมือนในโรงเรียน แต่ใช้ “กีตาบ” หลังจากประกาศใช้หลักสูตรแล้วก็จะมีคู่มือการใช้หลักสูตร มี
ระเบียบการวัดผลประเมินผล และมีการประชุมชี้แจงให้โต๊ะครูเข้าใจ แต่เรื่องการนาไปใช้ควรปล่อยให้เป็น
ความสมัครใจของโต๊ะครู ไม่ควรบังคับ ใครพร้อมก็ใช้ แต่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่ง นอกจากนี้
สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ก็ได้จัดสอบเทียบอิสลามศึกษา ปีละ ๒ ครั้งในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เข้าไปช่วยเหลือสถาบัน
ศึกษาปอเนาะอย่างใกล้ชิดมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนสายสามัญและอาชีพ งานลงทะเบียน และงานธุรการ
อื่น ๆ และขณะนี้ กศน. ก็มีนโยบายที่จะเพิ่มครูอาสาสมัครประจาสถาบันศึกษาปอเนาะอีก ๑ คน รวมเป็น
แห่งละ ๒ คน
๙๑

สถาบันศึกษาปอเนาะจะรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมคือ การสอนโดยใช้กีตาบกูนิง (หนังสือเรียน) ก็ได้ แต่
ควรสอนให้ครบ ๘ สาระการเรียนรู้ และต้องเปิดสอนวิชาสามัญ เนื่องจากผู้เรียนที่เป็นเด็กบางคนยังไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ ต้องให้ครู กศน. สอนวิชาสามัญ และต้องสนับสนุนการสอนวิชาชีพ เพราะปอเนาะเลี้ยง
คนยากจน เด็กกาพร้า รวมทั้งคนชรา ควรสอนวิชาชีพด้วย เช่น ปอเนาะป่าพร้าวสอนให้ผู้เรียนทางานก่อสร้าง
หุงข้าวโดยใช้แก๊สชีวภาพ ปอเนาะบางแห่งฝึกเด็กทาอิฐ ทางานช่างปูน ซึ่งเป็นอาชีพได้
๔. โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาจารย์สาโรช จรจิตต์ กล่าวว่าตนเองก็ได้เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาสาระไม่
ต่างจากอิสลามศึกษาสาหรับสถานศึกษาอื่นๆ เช่น โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และศูนย์ศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา) จะแตกต่างก็เฉพาะเรื่องเวลาที่ใช้เรียน และมีการสอบ I-NET เหมือนกัน ซึ่งทั้งโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนมีคะแนน I-NET ไม่ต่างกัน ปัจจุบันโรงเรียนของรัฐจัดการศึกษาอิสลามใน ๓ รูปแบบ คือ
- อิสลามศึกษาแบบเข้ม ซึ่งเป็นแบบที่ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียน เพื่อเรียนรู้และ
ประกอบศาสนกิจ สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญปกติได้ สอน ๘ สาระเหมือนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง ขณะนี้มีโรงเรียนกว่า ๓๐๐ แห่งทั้งประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ซึง่ ถ้าโรงเรียนจะสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มต้องมีครูที่มีความรู้อิสลาม
ศึกษาโดยตรง แต่ปัญหาคือ การนาอัตราไปบรรจุครูในวิชาอื่น และงบประมาณค่าตอบแทนที่ให้มาในหมวด
วัสดุและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัญหาเชิงปฏิบัติที่ต้องแก้ไข
- อิสลามศึกษาแบบรายชั่วโมง รูปแบบนี้ยังไม่มีความชัดเจน ครูสอนอิสลามศึกษาวันละประมาณ ๒
ชั่วโมงและไม่ครบทุกวิชา ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะผู้เรียนได้ความรู้น้อยและผู้ปกครองก็ไม่เห็นด้วย
- อิสลามศึกษาแบบโรงเรียนคู่ขนานกับศูนย์ฯตาดีกา ซึ่งเป็นรูปแบบที่ดีมาก โดยจับคู่กันระหว่าง
โรงเรียนประถมศึกษากับศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ได้ทดลองทาแล้ว ๗๐ คู่ ในสัดส่วนโรงเรียน
รัฐกับศูนย์ตาดีกา ๑:๑ มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนครู ใช้อาคารสถานที่ในการแข่งกีฬาหรือจัดงานสาคัญ
ร่วมกัน เช่น งานเมาลิด งานวันอาซูรอ เทศกาลรายอ เป็นต้น มีการติดตามประเมินผลผู้เรียนร่วมกันและ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณคู่ละ ๒ หมื่นบาท แต่ต่อมา สพฐ. ได้ขยายผลเป็น ๑:
๔ จึงมีปัญหาการบริหารจัดการทั้งเรื่อง วิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การพัฒนาผู้เรียน และ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงาน เมื่อมีการถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ควรมีมาตรฐาน ควรมีหลักสูตร ปัจจุบันมีแต่มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีหลักสูตร ไม่มีมาตรฐานอิสลามศึกษา แม้ศูนย์ฯจะใส่อิสลามศึกษาลงไปใน
กิจกรรมการเรียน แต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนระหว่างอิสลามศึกษากับกิจกรรมการเรียน ดังนั้น ควรกาหนดให้มี
หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ชัดเจน มีมาตรฐาน วัดผลได้ ประเมินได้ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
๙๒

๔.๓ มาตรฐานอิสลามศึกษาในทัศนะของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัยได้จัดให้มกี ารประชุมกลุ่มแบบ Focus Group เรื่องแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
รวม ๓ ครั้ง ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัด
ปัตตานี เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรฐานอิสลามศึกษาของสถานศึกษาแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้แทนสถานศึกษา ๕ ประเภทมาประชุม คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ศึกษา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนของรัฐที่สอนอิสลามศึกษา และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ จากจังหวัดนราธิวาส ๔๔ คน จังหวัดยะลา ๔๗ คน และจังหวัดปัตตานี ๔๗ คน รวม
๑๓๘ คน
การประชุมใช้วิธีแบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุมตามประเภทสถานศึกษา ให้ผู้เข้าประชุมตอบคาถามในใบงาน
ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับมาตรฐานอิสลามศึกษาที่แต่ละกลุ่มสถานศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน สาระสาคัญของมาตรฐาน
และให้วิเคราะห์ว่ามาตรฐานอิสลามศึกษาที่แต่ละกลุ่มสถานศึกษาใช้อยู่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติหรือไม่ อย่างไร และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอมาตรฐานอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในประเด็น ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้มีทักษะทางสังคมและ
การดารงชีวิต และผู้มีความเป็นพลเมืองดี แล้วให้ผู้แทนกลุ่มนาผลการประชุมกลุ่มย่อยมานาเสนอในที่ประชุม
กลุ่มใหญ่ สรุปได้ดังนี้
๑. กลุ่มโรงเรียนของรัฐที่สอนศาสนาอิสลาม การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้หลักสูตรที่เหมือนกับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามอื่น ๆ ที่มี ๘
สาระการเรียนรู้ แต่มี ๙ มาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอนมี ๔
รูปแบบ คือ แบบเข้ม แบบคู่ขนานกับศูนย์ฯตาดีกา แบบรายชั่วโมง และแบบเสริมหรือบูรณาการในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมชมรม
กลุ่มมีความเห็นว่า มาตรฐานอิสลามศึกษาที่สอนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้หลายภาษา การเรียนอาชีพ การฝึกทักษะผู้นา การทางานเป็น
ทีม การเรียนรู้ศาสนประวัติ จริยธรรม วินัย คุณธรรม และผู้เรียนก็อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม การบูรณาการ
อิสลามศึกษากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถทาได้ ขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์และวิธีการสอนของครู
ทักษะบางอย่างขึ้นอยู่กับวัยของผู้เรียน เช่น ป.๔ ขึน้ ไปจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีกว่า ป.๑-ป.๒ แต่เรื่อง
ทักษะการวิพากษ์อาจจะยังทาไม่ได้ ทักษะความรู้ในศาสตร์เฉพาะฝึกได้ เช่น เลือกนักเรียนที่เสียงไพเราะมา
เป็นผู้นาการละหมาด เป็นต้น การมีทักษะในการประกอบอาชีพก็สอนได้โดยพูดถึงการค้าขายของศาสดา และ
บางโรงเรียนก็มีกิจกรรมฝึกอาชีพอยู่แล้ว ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ” เช่น การทาสลัดโรล เป็นต้น
สาหรับเรื่องการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ครูต้องทาเป็นตัวอย่างด้วย ปัญหาคือ
บุคลากรไม่มีความรู้ศาสนามากพอและขาดสื่อแบบเรียน ทาให้การสอนอิสลามศึกษาของรัฐไม่เข้มเท่าโรงเรียน
เอกชน
๒. กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีความเห็นว่าอิสลามศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติทุกข้อ ไม่ขัดแย้ง เพราะศาสนาอิสลามสอนให้เรียนตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ ผู้เรียน
๙๓

ต้องเรียนอย่างน้อย ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร
สามัญปกติ แต่ปัญหาคือ แม้จะเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปีก็ยังสื่อสารด้วยภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ เพราะขาดทักษะการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้านวัฒนธรรมโรงเรียนฝึกให้ผู้เรียนขับร้องอนาซีด ซึ่งทา
ให้ได้ฝึกทักษะทั้งภาษาและศาสนา ฝึกให้ผู้เรียนอ่านคุตะบะห์เพื่อเป็นอิหม่าม เรื่องอาชีพก็เรียนอยู่แล้วในวิชา
สายสามัญ เรื่องการดารงชีวิตแบบพอเพียงก็มีสอนอยู่แล้วในสาระการเรียนรู้อัลอัคลาก (จริยธรรม) และอัลฮะ
ดีษ (วจนะ) แต่เรื่องการฝึกทักษะการคิดและการคิดเชิงวิพากษ์อยากให้รัฐช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและสื่อการ
สอน เช่น CD อินเทอร์เน็ต โดยสรุป หลักสูตรอิสลามศึกษาครอบคลุมทุกเรื่องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
อยู่แล้ว แต่ขาดการปฏิบัติ ต้องทาให้เป็นกิจวัตร
นอกจากนี้ กลุ่มยังมีความเห็นว่าควรประเมินคุณภาพอิสลามศึกษาด้วย สมัยก่อนไม่มีการประเมินก็ไม่
พัฒนา แต่พอมีการประเมินคุณภาพการศึกษาก็สามารถพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น
การศึกษาจะอยู่แบบเดิมไม่ได้ ผู้ปกครองจะไม่ส่งลูกไปเรียนด้วย การสอนแบบเดิมเน้นความจา ถ้านา
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๔ ข้อมาเป็นบรรทัดฐาน และมีการประเมิน จะยกระดับอิสลามศึกษาให้ดีขึ้น
เช่นเดียวกับการเรียนสายสามัญ ถ้าไม่พัฒนาก็จะเหมือนโทรศัพท์มือถือที่ตกรุ่น ฉะนั้น สถานศึกษาจะสอน
ท่องจาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน
๓. กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กอายุ ๒-๓ ปี ปัจจุบันยังไม่มี
หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ชัดเจน ยังไม่มีมาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเพียงมาตรฐานการ
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อาศัยหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๖ และได้นาวิถีอิสลามไปใช้ เช่น เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนก็ให้สลามกับพ่อแม่ สลามกับครู ให้อ่านดุอาร์
ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน และเข้าห้องน้า ให้ละหมาด ครูพยายามสอดแทรกทักษะให้เด็กซึมซับใน
การปฏิบัติตัวในชีวิตประจาวัน แต่ก็ยังไม่ชัดเจน และใช้มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประกอบด้วย ๒๓ มาตรฐาน และ ๙๔ ตัวบ่งชี้
กลุ่มมีความเห็นว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติมีความสอดคล้องกับอิสลามศึกษาทุกข้อ แต่ใน
รายละเอียด เช่น การคิดสังเคราะห์ เด็กเล็กยังทาไม่ได้ ยังเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อ ทักษะที่สามารถฝึกได้ คือ
ให้เด็กมีทักษะการสังเกตและการสารวจสิ่งรอบตัว การคิด การจาแนก การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี โดยใช้
กิจกรรมการเรียนปนเล่น เด็กเล็กสามารถฟังและพูดได้ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายู แต่ยังไม่
สามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ และทักษะอีกหลายด้านยังไม่เหมาะกับเด็กเล็ก จึงควรปรับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติให้เหมาะกับวัยของเด็กด้วย
ดังนั้น จึงควรกาหนดให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กาหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เช่น ความเสียสละ จิตอาสา และส่งเสริมให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมบูรณ์สมวัย
๔. กลุ่มศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ศูนย์ฯตาดีกาเป็นสถาบันเก่าแก่ เดิมใช้
หลักสูตร ปี ๒๕๔๘ ซึ่งมี ๘ สาระการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันได้เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๕๙ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาหรับชั้นปีที่ ๑ ส่วน ปีที่ ๒-ปีที่ ๖ ยังใช้หลักสูตรเดิมของปี
๒๕๔๘ ขณะนี้ ศูนย์ฯตาดีกากว่าร้อยละ ๘๐ ใช้หลักสูตรใหม่แล้ว แม้แบบเรียนยังไม่เสร็จ มี ๙ สาระการ
๙๔

เรียนรู้ และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ศูนย์ฯตาดีกาไม่สอนวิชาสามัญ สอนแต่
เรื่องคุณธรรมและหลักปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ศูนย์ฯตาดีกามีปัญหาเรื่องครูผู้สอนไม่จบปริญญาตรีและไม่มี
ความรู้ภาษาไทยดีพอ
กลุ่มมีความเห็นว่า มาตรฐานอิสลามศึกษาที่ใช้อยู่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เช่น
การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความเป็นผู้นา แบ่งกลุ่มอ่านอัลกุรอาน การมีทักษะความรู้ในศาสตร์เฉพาะก็มีความ
เป็นไปได้ เพราะเด็กบางคนมีพรสวรรค์ เช่น เสียงดี อ่านอัลกุรอานได้ไพเราะ สาหรับทักษะการสร้างนวัตกรรม
นั้นบางช่วงชั้นทาได้ แต่บางช่วงชั้นอาจทาไม่ได้ ศูนย์ฯตาดีกาบางแห่งเข้าร่วมโครงการครัวตาดีกาของ ศอ.บต.
โดยมีกิจกรรมให้เด็กปลูกผักสาหรับโครงการอาหารกลางวัน โดยได้รับงบประมาณ ๒ หมื่นบาท มีกิจกรรมแข่ง
กีฬาเพื่อสุขภาพ เรื่องการรักผืนแผ่นดินและการรักษาความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา แต่บางเรื่องอาจ
ทาไม่ได้ เช่น การวิพากษ์อัลลอฮฺทาไม่ได้ การสังเคราะห์อาจทาได้เพียงสังเคราะห์ว่าอะไรดีอะไรชั่ว การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯตาดีกาก็ยังไม่พร้อม ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ศาสนาอิสลามฝึกให้คนเป็นผู้
ตามที่ปฏิบัติตามผู้นาและเป็นพลเมืองดี จึงกล่าวได้ว่าอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติหลายเรื่อง
๕. กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ การเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะใช้ภาษาอาหรับมาตั้งแต่ต้น
สมัยก่อนคนจากอินโดนีเซียและมาเลเซียมาเรียนปอเนาะที่ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้กาลังรออนุมัติหลักสูตร
อิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะ การเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะเรียนทั้งกลางวันและกลางคืน
ตาราใช้กีตาบกูนิง สาระการเรียนรู้เน้นอัลกุรอาน ใช้ภาษามลายูและภาษาอาหรับในการสื่อสาร การเรียนการ
สอนเน้นหลักศรัทธาและคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันมีครู กศน. เข้ามาช่วยงาน ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชม และ
มีการเรียนวิชาชีพด้วย โต๊ะครูบางคนให้ผู้เรียนดูแลสวนปาล์มหรือสวนยางและแบ่งผลประโยชน์ให้ การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงก็มีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ไว้รับประทาน เรื่องการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมนั้น
ผู้เรียนปอเนาะไม่คุ้นเคยกับการต้อนรับผู้มาเยือน และปอเนาะเป็นทางเลือกสุดท้ายของเด็กที่ไม่มีที่เรียน บาง
คนมีปัญหารายได้ครอบครัว และมีชาวบ้านก็มาเรียนด้วย ศาสนาอิสลามสอนไว้เมื่อกว่า ๑,๔๐๐ ปีที่แล้วว่า
การเรียนเริ่มตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ ผู้เรียนปอเนาะสามารถพูดได้ ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษา
มลายู และภาษาอาหรับ ซึ่งอ่านเขียนได้แต่สนทนาไม่ได้ ในปอเนาะห้ามผู้เรียนใช้โทรศัพท์
ปัญหาของสถาบันศึกษาปอเนาะคือ ผู้ช่วยโต๊ะครูมีความรู้ไม่มาก ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น ม.๓ หรือ
มีความรู้อิสลามศึกษาตอนปลาย จึงน่าเป็นห่วงว่าการนาหลักสูตรใหม่ไปใช้จะมีปัญหา จาเป็นต้องมีการอบรม
ก่อน สาหรับเรื่องเทคโนโลยีนั้นปอเนาะอาจรู้ไม่ทันโลก รัฐต้องช่วยปัจจัยที่ขาดแคลน เช่น เครื่องรับโทรทัศน์
กลุ่มมีความเห็นว่าอิสลามศึกษาที่สอนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติทุกข้อ สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นต้นแบบด้านการสอนศาสนา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
เรียน ๓ ภาษา ผู้เรียนปอเนาะมีความเป็นผู้นาศาสนาที่ชัดเจน มีความเป็นพลเมืองดี จะเป็นผู้นาศาสนาที่ดี
และได้รับการสอนให้มีอาชีพ เช่น ทาสวนยางที่บ้านโต๊ะครู และมี กศน. มาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอาจเป็นเรื่องยาก สถาบันศึกษาปอเนาะยังไม่เปิดให้มีการวิพากษ์ และห้ามใช้เทคโนโลยี
มือถือ แต่ในอนาคตจาเป็นต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technological Literacy)
๙๕

นอกจากนี้ โต๊ะครูหลายคนเป็นห่วงว่าถ้านาวิชาสามัญเข้าไปจะทาให้สูญเสียเอกลักษณ์ของปอเนาะ
ดั้งเดิม จึงต้องออกแบบให้ “แสวงจุดร่วม” และ “สงวนจุดต่าง”
จากความเห็นของผู้แทนสถานศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา
นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเปรียบเทียบร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับมาตรฐานอิสลามศึกษา
สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้
ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานอิสลามศึกษาที่ท่านใช้
อยู่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
หรือไม่ อย่างไร
๑. ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มีความสอดคล้อง เพราะศาสนา
๑.๑ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ อิสลามสอนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
คนจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องรู้
๑.๒ มีทักษะการเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์
ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษา
สังเคราะห์ความรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อาหรับ และภาษาอังกฤษ
สารสนเทศได้
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
๑.๓ มีทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชิง
พื้นฐานของเหตุผล แต่ต้องระวัง
วิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทันสื่อ เรื่องการคิดเชิงวิพากษ์ และการ
และเหตุการณ์ทางสังคม
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
๑.๔ มีทักษะความรู้ในศาสตร์เฉพาะ และรู้รอบ
เพราะมีทั้งคุณและโทษ และเด็ก
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
เล็กยังไม่สามารถมีทักษะระดับนี้
ได้
๒. ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
มีความสอดคล้อง เพราะศาสนา
๒.๑ มีภาวะผู้นา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้าง สอนให้เป็นทั้งผู้นาและผู้ตามที่ดี
องค์ความรู้และนวัตกรรมได้
เรื่องจริยธรรม (อัลอัคลาค) ก็
๒.๒ มีทักษะการทางานเป็นทีม และทางานร่วมกับ สอนเรื่องการพัฒนาตน บาเพ็ญ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม
๒.๓ มีทักษะการเรียนรู้ในอาชีพและมีความเป็น
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม
ผู้ประกอบการ
จริยธรรมอิสลามในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องเพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓. ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มีความสอดคล้อง เพราะอิสลาม
สอนให้ชาระร่างกายและจิตใจให้
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ข้อเสนอมาตรฐานอิสลาม
ศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
-มาตรฐานการศึกษาสาหรับเด็ก
เล็กควรปรับให้สอดคล้องกับ
ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
-การนาไปใช้ ต้องระวังเรื่องการ
คิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งอิสลามมีโทษ
ของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ
-ระวังการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะมี
ทั้งคุณและโทษ

๓.๑ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งด้านกาย
จิตใจ สติปัญญา สมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาแต่
ละช่วงวัย
๓.๒ มีทักษะการรับรู้และสามารถแยกแยะในสิ่งผิด
สิ่งถูกได้ เชื่อมั่น และรู้คุณค่าในตนเอง
๓.๓ เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี
๓.๔ มีทักษะในการประกอบอาชีพและดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู้มีความเป็นพลเมืองดี
๔.๑ มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และมีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๒ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ส่วนร่วมและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
๔.๓ มีจิตสานึกในการใช้ ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๔ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

สะอาดก่อนการละหมาด พื้นที่
ชายแดนใต้เป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง

มีความสอดคล้อง เพราะ
ในอัลอะกีดะฮฺ สอนให้ยาเกรง
และภักดีต่ออัลลอฮฺ ยึดมั่นใน
ศรัทธา นามาปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อัลอัค
ลาก สอนเรื่องจริยธรรมอิสลาม
และอัตตารีคสอนให้มีความภูมิใจ
ในการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
อิสลาม

แม้จะมีการกาหนดมาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับสถานศึกษาบางประเภทไว้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน
แล้ว แต่ปัญหา คือ การนาสู่ปฏิบัติ ทั้งของผู้เรียน และผู้สอน กล่าวคือ ผู้เรียนมีความรู้ และอาจไม่รู้จริง ไม่เกิด
จิตสานึก และไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ผู้สอนก็ไม่ได้ใช้กิจกรรมการสอนที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนนาอิสลามศึกษา
ไปปฏิบั ติได้จ ริง จึ งมีข้อเสนอให้ มีการปรั บ ปรุงการนิเทศ การพัฒนาผู้ ส อนให้ เน้นการสอนที่ทาให้ ผู้ เรียน
สามารถนาหลักศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้จริงจนเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่เรียนแบบท่องจาเป็นวิชาเพื่อสอบ
เท่านั้น และต้องสอนภาษาให้สามารถสื่อสารได้จริง โดยเฉพาะภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นภาษาสาหรับการเรียน
ศาสนา ต้องหาครูที่มีความรู้ ภ าษาอาหรั บอย่างดีมาสอน เพื่อให้ ส ามารถเรียนศาสนาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ส่ ว น
โรงเรียนของรัฐควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
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ผลการสอบ I-NET นั กเรี ยนส่ วนใหญ่ได้คะแนนต่าทั้งโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน เพราะ
โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ ส อนตามหลั ก สู ต ร การออกข้ อ สอบ I-NET ด าเนิ น การโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ลามศึ ก ษาและ
นักวิชาการโดยยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาเป็นหลัก ดังนั้น การที่จะยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียน จะต้อง
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สถานศึกษายึดมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาด้วย
นอกจากนี้ ควรปรั บ อิ ส ลามศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาทุ ก ประเภทให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งรับการประเมินภายนอกเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควรเน้นการบูรณา
การเพื่อให้อิสลามศึกษาเป็นวิถีชีวิตและลดความซ้าซ้อนของการเรียน
๔.๔ มาตรฐานอิสลามศึกษาในทัศนะของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุม Focus Group เรื่อง แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Press Center ชั้น ๓ วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้
๔.๔.๑ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ผศ. ดร. จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดวิชาอิสลามศึกษา
เคยมีการตั้งคาถามว่า อะไรคือมาตรฐานวิชาชีพของอิสลามศึกษา เพราะสาขาวิช าอื่นๆ มีมาตรฐาน เช่น
มาตรฐานวิชาการพยาบาล วิชาการแพทย์ วิชาการบริหารธุรกิจ ฯลฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา การเติบโต
ของอิสลามศึกษาในประเทศไทยมีมากขึ้น เพราะมีการนาอิสลามศึกษามาเป็นกลยุทธ์หรือการตลาดในการดึง
นักศึกษาเข้ามาเรียน เช่น การพัฒนาสังคมในมิติอิสลามศึกษา การบริหารธุรกิจในมิติอิสลามศึกษา และเกิดข้อ
คาถามจากคณะอื่นๆ ด้วยว่าอิส ลามศึกษาครอบคลุ มถึงทุกสาขาวิช าหรือไม่ เพราะครุศาสตร์อิส ลามก็จะ
กระทบคณะศึกษาศาสตร์
ปั ญ หาของอิ ส ลามศึก ษา (Islam Studies) คือ ไม่มี เจ้ า ภาพ ไม่เ หมื อนสาขาวิช าอื่ นๆ ที่ มีอ งค์ ก ร
วิชาชีพรับรองมาตรฐาน การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี ๒ ภาพ คือ
ภาพที่ ๑ อิสลามศึกษาล้วนๆ ซึ่งมีเนื้อหาแยกออกไปเป็นเรื่องๆ
ภาพที่ ๒ อิสลามศึกษาที่ประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาต่างๆ แต่ต้องมีแก่นกลางที่ใช้ร่วมกัน
นอกจากนี้ ในระยะ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เครือข่ายอิสลามศึกษา (Islam Studies) ในอาเซียน ได้มีการ
พูดคุยกันเรื่องตัวชี้วัด เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานอิสลามศึกษา ดังนั้น การจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาต้องคานึง
ว่าอิส ลามศึกษาไม่ไ ด้จ ากัดอยู่ เฉพาะในจั ง หวัดชายแดนภาคใต้ แต่ส ามารถเชื่อ มโยงไปทั่ ว โลก และทุ ก
มหาวิทยาลั ย ต้องขายโจทย์ ของความเป็ น นานาชาติ ที่จะสามารถทาให้ บัณฑิตของแต่ล ะสถาบันสามารถ
เชื่อมต่อกับต่างประเทศได้ การจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษามี ๓ แนวทางคือ
๑. มาตรฐานของ สกอ. ซึ่งสถาบันทุกแห่งต้องยึดเกณฑ์ สกอ. อยู่แล้ว
๒. มาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นสากล
๓. มาตรฐานอิสลามศึกษาตามความต้องการของบริบทของตลาดหรือจุดเน้นของสถาบัน
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ขอเสนอว่า ต้องทาให้มาตรฐานอิสลามศึกษาเป็นที่ยอมรับร่วมกัน อย่าให้ลักลั่น ปัญหาคือ อาจารย์ที่
สอนอิสลามศึกษามีไม่ครบ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมาก โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแห่งที่ต้องการส่งเด็ก
ไปเรียนต่างประเทศหันไปทา MOU กับประเทศนั้นๆ ซึ่งทาให้มาตรฐานแต่ละแห่งต่างกัน ในมหาวิทยาลัยก็
เช่นกัน การที่หลักสูตรไม่ได้รับการรับรองก็เพราะอาจารย์ไม่พอ จึงให้เปิดไม่ได้
ผศ.จิ ร ะพั น ธ์ เดมะ รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี กล่ า วว่ า อิ ส ลามศึ ก ษาที่ ส อนอยู่ ใ น
ระดับอุดมศึกษามี ๓ แบบ คือ
๑. วิชาอิสลามศึกษา (Islam Studies) เช่น ที่มีการสอนในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ. ปัตตานี
๒. วิชาอิสลามศึกษา ที่มีการบูรณาการกับวิทยาการหรือศาสตร์อื่นๆ อิสลามครอบคลุมวิถีชีวิต เช่น
เศรษฐศาสตร์อิสลาม การปกครองแบบอิสลาม การรักษาพยาบาลแบบอิสลาม กฎหมายอิสลาม (ชารีอะห์)
๓. วิชาการสอนอิสลามศึกษา ซึ่งเพิ่มวิชาชีพครูเข้าไปในวิชาเอก
ในการกาหนดหลักสูตรและมาตรฐานอิสลามศึกษา ปัจจุบันยึด ๓ กรอบเป็นหลัก คือ หลักสูตรยึด
กรอบมาตรฐานของ สกอ. ยึดมาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นสากล เช่น อาหรับ อียิปต์ และยึดบริบทการตลาด
หรือ จุดเน้นของสถาบัน
ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี แสดงทัศนะว่า อิสลาม
ศึกษากับ มุส ลิ มศึก ษามีค วามแตกต่า งกัน มีความเหลื่ อมล้ า โดยอิส ลามศึกษาเน้น เนื้อหาสาระ หลั กการ
และอัลกุรอาน อย่างชัดเจน การบูรณาการอิสลามศึกษากับศาสตร์อื่นๆ ต้องดูตามระดับความเข้มว่ามีอิสลาม
ศึกษาในสัดส่วนเท่าไร ถ้า 100% คือเข้มข้น ส่วนมุสลิมศึกษาเน้นบริบทเกี่ยวกับพื้นที่และวิถีชีวิต ซึ่งต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่ เช่น มุสลิมไทยกับมุสลิมซาอุดิอารเบีย การปฏิบัติในวิถีชีวิตอาจต่างกัน บางแห่งเข้มข้น บางแห่ง
อาจจะไม่เข้มข้น แต่ขณะนี้ยังแยกไม่ได้ว่า ๒ เรื่องนี้ต่างกันเพียงใด
ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ. ปัตตานี ระบุว่า การสอนอิสลาม
ศึกษาของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี นั้น เดิมอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนกระทั่งมี
การจัดตั้งวิทยาลัยอิ สลามศึกษา จึงแยกออกมาตั้งเป็นคณะเฉพาะ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอน ๖ สาขาวิชา
คือ อิสลามศึกษา ครุศาสตร์อิสลาม กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม ตะวันออกกลาง
ศึกษา และอิสลามศึกษาโปรแกรมนานาชาติ เพื่อตอบสนองความเป็นนานาชาติ รับนักศึกษาต่างชาติได้ โดยใช้
เกณฑ์ของ สกอ.ในการพัฒนาหลักสูตร แต่ไม่ว่าจะแตกเป็นวิชาอะไร ต้องมีแก่นหรือแกนกลางที่เป็นอิสลาม
ศึกษา เรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ต้องเรียนเป็นหลัก เป็นเครื่องมือ เพื่อนาไปสู่แต่ละเนื้อหา
แนวโน้ ม ปั จ จุ บั น ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย และ สกอ. เน้ น การเปิ ด หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งสามารถตอบสนอง
ตลาดแรงงาน หลักสูตรต้องมี “มูลค่า” จึงจะเปิดได้ แต่นอกจากตอบสนองตลาดแรงงานแล้ว ต้องเน้นความ
เป็นมนุษย์ที่ต้องมี “คุณค่า” ด้วย เช่น สร้างผู้ประกอบการที่มีอาชีพและอยู่ในสังคมได้ ซึง่ ตลาดแรงงานสาหรับ
บัณฑิตของเราแคบกว่าประเทศมุสลิมอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย เป็นต้น จึงมีปัญหาเรื่องการมีงานทา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ระดับ คือ
๑. มาตรฐานของ สกอ.
๒. มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
๙๙

๓. มาตรฐานของคณะ ที่กาหนดวิสัยทัศน์ บัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของคณะ
๔. มาตรฐานของวิชาเอกเฉพาะด้าน เกี่ยวกับวิชาชีพ เช่น ถ้าเป็นวิชาชีพครู วิชาเอกการสอนจะ
เกี่ยวข้องกับคุรุสภา เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานความรู้ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ
๕. ความสนใจของผู้เรียน นอกเหนือจากวิชาเอก จะเรียนข้ามมหาวิทยาลัยก็ได้ ข้ามประเทศก็ได้
และเพื่อให้การจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเสนอแนวทาง คือ
๑. ให้มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มีสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
๒. ให้มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ช่วยสนับสนุน เพราะมูลนิ ธิฯ โดยการนาของ ดร. รุ่ง แก้วแดง มีพลัง
สามารถเสนอ สกศ. ให้ผลักดันนโยบายไปที่หน่วยงานส่วนกลาง เช่น สกอ. ได้
ผศ. ดร. อิสมาแอ กาเต๊ะ หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษานานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.
ปัตตานี ชี้ให้เห็นว่า การจัดอิสลามศึกษาขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคนในพื้นที่ แต่ปัจจุบันบริบทเปลี่ยนไป
ต้องคานึ ง ถึงบริ บ ทอื่น ๆ ที่แตกต่างจากในพื้นที่ ด้ว ย วิทยาลั ยอิส ลามศึกษาจึงเปิดหลั กสู ตรอิส ลามศึกษา
นานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ ดังนั้น รูปแบบอิสลามศึกษาที่จัดในปัจจุบัน มี ๓ รูปแบบ คือ
อิสลามศึกษาทีม่ าจากตะวันออกกลาง อิสลามศึกษาโปรแกรมภาษาไทย และอิสลามศึกษาโปรแกรมนานาชาติ
ซึง่ มาตรฐานแรก คือ ต้องรู้ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ
ผศ. ดร. มู ฮ ามั ส สกรี มั น ยู นุ คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี กล่ า วว่ า ถ้ า
เปรียบเทียบคนที่จบอิสลามศึกษาจากประเทศตะวันออกกลางกับคนที่จบในประเทศ พบว่า อุสตาซเป็นที่พึ่ง
เรื่ องหลั กการและมีบทบาทในการแก้ปัญหามากกว่านักวิช าการ ซึ่งเท่ากับคนที่จบจากตะวันออกกลางมี
บทบาทมากกว่าคนที่จบในประเทศไทย
ปัจจุบันมาตรฐานอิสลามศึกษาในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน คนเรียนจบภาษามลายูต้องไปสอนอิสลาม
ศึกษา ไม่ได้สอนภาษามลายู เป้าหมายต้องชัดเจนด้วยว่า เรากาลังจะทาให้ผู้เรียนจบอิสลามศึกษาเป็นอุลา
มะห์ (ผู้รู้) แบบตะวันออกกลาง หรือแบบไทยที่เรียนอิสลามศึกษาทั่วไปโดยบูรณาการกับศาสตร์วิชาอื่นๆ และ
ต้องแยกแยะว่าผู้จบสาขาใดควรได้ทางานตรงสาขา เช่น จบอิสลามศึกษาต้องสอนอิสลามศึกษา จบภาษา
อาหรับต้องสอนภาษาอาหรับ จบภาษามลายูต้องสอนภาษามลายู สถาบันอุดมศึกษาเองก็ต้องผลิตครูภาษา
มลายู ครูภาษาอาหรับ และครูอิสลามศึกษา ให้มีความเข้มข้นในศาสตร์นั้นๆ
สถาบันอุดมศึกษาพอใจกับเกณฑ์ สกอ. เพราะทาให้ อาจารย์มีแนวปฏิบัติ แต่ในบางประเด็นต้อง
บูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของพื้นที่ จึงขอเสนอว่า
๑. ต้องทาให้สังคมมีความรู้สึกร่วมกันว่า อิสลามศึกษาก็มีมาตรฐานเหมือนสาขาวิชาอื่นๆ
๒. ต้องบูรณาการการทางานของหน่วยงานของรัฐ เช่น ผลการสอบ I-NET ต้องนาไปใช้ประโยชน์
เช่น ในการเรียนต่อต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ
๓. มาตรฐานอิสลามศึกษา มองได้ ๒ ประเด็น คือ ในฐานะเป็นสาขาวิชา ต้องสร้างมาตรฐานร่วมกัน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งมาตรฐานด้านเนื้อหา มาตรฐานด้านผู้สอน มาตรฐานด้านผู้เรียน
ฯลฯ และในฐานะมุสลิมศึกษา ต้องศึกษาศาสนาเพื่อความเป็นมุสลิมที่ดี
๑๐๐

ปัจ จุ บั นมีห ลั กสู ตรอิสลามศึกษาหลากหลาย คือ หลั กสูตรส าหรับศูนย์ฯตาดีกา หลักสู ตรส าหรับ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา และหลั กสูตรส าหรับโรงเรียนของรัฐ มุส ลิมสามารถเรียนอิสลามศึกษาตั้งแต่
อนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมั ธยมศึกษา แต่ช่วงมหาวิทยาลัยขาดตอนไป เพราะฉะนั้น ควรเปิดให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยซึ่งเรียนสาขาอะไรก็ตามต้องเรียนวิชาศาสนาด้วยในฐานะเป็นวิถีชีวิต และน่าจะมีมาตรฐานที่
บังคับให้มุสลิมทุกคนต้องรู้ สามารถปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
ดร. นิเ ลาะ แวอุเ ซ็ง วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ. ปัตตานี กล่ าวว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยใช้
ภาษาไทยสอนอิส ลามศึกษา เป็ นความรู้ทั่วไป แต่ไม่เชี่ยวชาญ ฉะนั้น ต้องตัดสินใจว่าจะจัดทามาตรฐาน
อิสลามศึกษาแบบไหน อิสลามศึกษามีความเป็นสากล ถ้าเราจะทามาตรฐานอิสลามศึกษาแบบไทยก็ต้องให้
ชัดเจนและเทียบกับนานาชาติด้วย เพราะประเทศอื่นมีหลักสูตรแพทย์อิสลาม เศรษฐศาสตร์อิสลาม ของไทย
เราจะจั ดแบบอิส ลามศึกษาอย่ างเดีย ว หรื ออิส ลามศึกษาที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เช่น มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ทางออกน่าจะเป็นอิสลามศึกษาแบบของประเทศไทย แต่ยกระดับสู่อาเซียน หรือบางสาขาทา
เป็นหลักสูตรนานาชาติ วันนี้โลกเปลี่ยนไป ถึงเวลาที่ต้องยกระดับอิสลามศึกษาแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ
๑. ภาษาที่ใช้สอน จะสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอาหรับ การเรียนภาษามลายูและภาษาอาหรับของ
เราเรียนแต่ไม่รู้จริง ดังนั้น ในอนาคต ควรออกแบบอิสลามศึกษาที่ต้องเรียนภาษามลายูและภาษาอาหรับอย่าง
เข้มข้น แต่ขณะนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตรอิสลามศึกษา
๒. เนื้ อ หา จะออกแบบเป็ น อิส ลามศึก ษาล้ ว น ๆ เกี่ย วข้อ งกั บหลั กการ กฎหมายอิส ลาม หรือ จะ
ออกแบบประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ
๓. อาชีพของบัณฑิตด้านอิสลามศึกษา ซึ่งต้องมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการด้วย
๔. วิธีการสอน แม้ ผู้จบจากตะวันออกกลางจะมีความรู้เนื้อหา (content) แน่น แต่ถ้าไม่รู้วิธีสอนก็มี
ปัญหาการถ่ายทอด
การจั ด ท ามาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษาใหม่ ควรค านึ ง ถึ ง ๕ ประเด็ น คื อ ๑) เป็ น Work-Integrated
เชื่อมโยงกับอาชีพ ๒) เป็นพันธกิจ ที่ต้องให้บริการสังคมหรือรับใช้สังคม ๓) ใช้ภาษาอังกฤษ ๔) เป็น Active
learning และ ๕) เพิ่มสาขาการสอนอิสลามศึกษา ปัจจุบันสาขาการสอนอิสลามศึกษาใช้เวลาเรียน ๕ ปี ตาม
มาตรฐานคุรุสภา ซึ่งต่างจากสาขาอิสลามศึกษาที่ใช้เวลาเรียน ๔ ปี เพราะฉะนั้น ต้องคิดว่าจะออกแบบให้เป็น
วิชาเอกเดียวหรือวิชาเอกคู่ (วิชาเอก ๔ ปี+วิชาชีพครู หลักสูตร ป.บัณฑิต ๑ ปี)
ดร. อับดุลรอยะ บินเซ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชี้ให้เห็นว่า เรามาถึงจุดเปลี่ยน
คือ จะเรี ยนอิสลามศึกษาล้วน ๆ จากต่างประเทศ หรือ จะเรียนอิสลามศึกษากับวิชาอื่นๆ แต่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ ขณะเดียวกัน สกอ. ก็กาหนดเงื่อนไขว่า การผลิตบัณฑิตต้องตอบสนอง stakeholders ให้ได้
ดร. อับดุลรอแม สุหลง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา เปิดหลักสูตรอิสลามศึกษาหลังจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย
เริ่มเปิดในปี ๒๕๕๕ ปัญหา คือ หลักสูตร ป.ตรี ป.โท ยังอ่อน เพราะเนื้อหาอิสลามศึกษามีน้อย มีมาตรฐาน
วิชาชีพครู ๑๑ มาตรฐาน และวิชาทั่วไป หลักสูตรปริญญาโทมีเพียงอัลกุรอาน ซุนนะห์ ที่เหลือเป็นวิชาครู ซึ่ง
คณาจารย์ก็พยายามบูรณาการให้มีศาสตร์อิสลามและศาสตร์ทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยมุ่ง ให้นักศึกษาที่เรียน
๑๐๑

อิสลามศึกษาเป็นอุลามะห์หรือผู้รู้จริงเหมือนอิหม่ามสมัยก่อน โดยต้องเรียนอิสลามศึกษาภาคบังคับทีม่ ุสลิมทุก
คนต้องรู้ก่อน แล้วเรียนเรื่องอื่นๆ แต่ปัญหาคือ ด้านภาษายังอ่อน แม้จบอิสลามศึกษาแล้วยังอ่านภาษาอาหรับ
ไม่ได้ ทาให้ไม่ได้รับการยอมรับ
ดร. มูหามัดสุใหมี เฮงยามา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาเพิ่งเปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท จึง ต้องศึกษาของสถาบันที่ทามาก่อน เช่น มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
และมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย ปัญหา คือ บัณฑิตไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านอิสลามศึกษา ด้านการ
สอน และด้านภาษา เพราะพูดภาษาอาหรับไม่ได้ ทาให้อ่อนด้อย มีโอกาสเข้าสู่อาชีพได้น้อย นักศึกษาระดับ
ปริญญาโททีจ่ บปริญญาตรีมาจากหลายสถาบัน ก็มีปัญหาพื้นฐานภาษาอาหรับเช่นกัน
๔.๔.๒ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในระดับอื่นๆ
ผศ. ดร. จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความเห็นว่า รูปแบบอิสลามศึกษาที่มี
อยู่ คือ จัดให้คนกลุ่มอายุเดียวกันเรียนหลากหลายและซ้าซ้อน เช่น โรงเรียนประถมศึกษาจัดการศึกษาใน
ระบบ แต่ในศูนย์ฯตาดีกาเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย เด็กแต่ละคนต้องเรียนรู้สัปดาห์ละ ๗ วัน ดังนั้น ควรลด
ภาระการเรียนของเด็กลง เพราะเด็กไทยใช้ เวลาเรียนเป็น ๒ เท่าของนักเรียนสิงคโปร์และนักเรียนญี่ปุ่น
ศูนย์ฯตาดีกา มีอัตลักษณ์ คือ ภาษามลายู แต่ปัจจุบันการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนก็ได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น แต่ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่างคนต่างมีจุดแข็งของตัวเอง และมองกลุ่มอื่น ๆ ว่าด้อยกว่า
ผศ. จิ ร ะพั น ธ์ เดมะ รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี มองว่ า ส าหรั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
มาตรฐานการศึกษาของชาติบางข้อไม่เหมาะกับเด็กระดับวัยนี้ เพราะเป็นมาตรฐานที่ใช้กับเด็กโต ฉะนั้น ควร
เขียนข้อความให้เหมาะกับระดับและวัยของเด็กเล็ก
ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ. ปัตตานี เห็นว่ามาตรฐานการศึกษา
ของชาติมีความสอดคล้องกับอิสลามศึกษาอยู่แล้ว แต่ต้องปรับให้เหมาะกับวัยและระดับของผู้เรียน และน่า
จะต้องปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ควรเรียนตามความจาเป็น ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง บางเรื่องไม่ต้องเรียนทุกคน
ดร. มูฮัมมัด อูมูดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สะท้อนว่า อาจารย์ทุกระดับต้องมี
มาตรฐาน ต้องอ่านและเข้าใจอัลกุรอาน อิสลามศึกษามีมาตรฐานมีอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือ ตัวบุคคล อาจารย์
สอนตามมาตรฐานหรือไม่ ถ้าทามาตรฐานดีประชาชนก็จะเห็นด้วย หลักสูตรไม่ได้ต่างจากพื้นฐานอิสลาม แต่
ผู้ปฏิบัติไม่ได้ทาตาม เช่น กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ แต่ผลิตนักศึกษาไม่ได้คุณธรรมจริยธรรม
ฉะนั้น ต้องใช้คาที่วัดได้ ประเมินได้ มาตรฐานต้องมีความละเอียด ชัดเจน อิสลามศึกษาส่วนมาก
เน้นเนื้อหา (Content) แต่ต้องรู้ศาสตร์การสอนด้วย จึงจะนาพานักศึกษาไปสู่เป้าหมายได้
อาจารย์ยะหะยา นิแว หัวหน้าสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่าเด็ก
ได้รับการปลูกฝังอิสลามศึกษาตั้งแต่เล็กเป็นเวลานาน ๑๒ ปี แต่พอเข้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถบูรณาการได้
แสดงว่ามีช่องว่างระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุดมศึกษา ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ทาอย่างไรการเรียนใน
ศูนย์ฯตาดีกา ในโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัย จะให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ได้ กลไกคือ ผู้เรียน
จาเป็นต้องรู้ภาษา จึงต้องเน้นการสอนภาษาอาหรับ ต้องเข้าใจพระเจ้า จึงต้องเรียนอิสลามศึกษา และต้อง
๑๐๒

เรี ย นรู้การใช้ชีวิตในสั ง คม จึ ง ต้องเรี ย นศาสตร์ที่ทาอาชีพได้ เช่น กฎหมายอิส ลาม เศรษฐศาสตร์อิส ลาม
รัฐศาสตร์อิสลาม ปัญหาคือ มหาวิทยาลัยรับเด็กที่ไม่ได้จบศาสนาชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์) มาเรียนอิสลามศึกษา
จึงมีพื้นฐานความรู้ทางศาสนาไม่เพียงพอ
ดร. จิ ร ะพั น ธ์ เดมะ รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี กล่ า วว่ า จากประสบการณ์ ก ารเป็ น
ศึกษานิเทศก์ พบว่าในการบริ หารหลั กสูตรมีปัญหาที่โรงเรียนไม่นาหลั กสูตรไปใช้ เมื่อพบปัญหาก็โทษว่า
หลักสูตรไม่ดี แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช้ แม้แต่หลักสูตรของสานักงานศึกษาธิการภาค ๘ โรงเรียนก็ไม่ใช้
เหมือนกัน จึงเป็นความผิดที่โครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ได้
เลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น แต่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพราะฉะนั้น ต้องกากับการใช้หลักสูตร โดยมีระบบการ
ให้รางวัล และการลงโทษด้วย
๔.๔.๓ ความเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
จากการตอบแบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษา ทั้ง ๑๖ รายข้างต้น
ได้ให้ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานอิสลามศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ มีข้อสรุป ดังนี้
๑) ความเห็นต่อมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑. การจัด ทาหลักสูต รและมาตรฐานอิสลามศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ขณะนี้ดาเนินการตาม
มาตรฐานและกรอบโครงสร้างหลั กสูตรที่กาหนดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.๑) ของอิสลามศึกษา
สาหรับหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ยึดมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งใช้มาตรฐานสากลจากประเทศในตะวันออกกลาง และอาเซียน
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน) ตลอดจนคานึงถึงความต้องการของสังคม จุดเน้นของสถาบัน และความ
สนใจของผู้เรียน
๒. สาระสาคัญของมาตรฐานอิสลามศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ ความรู้เกี่ยวกับอิสลาม
ศึกษา เช่น อัลกุรอาน ซุนนะห์ อัลหะดีษ ชารีอะห์ อูซุลลุดดีน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างคนให้เป็นคนดี และ
สาระที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าคือ ภาษาอาหรับ รวมทั้งเทคนิ คการสอนหรือวิชาชีพครู
อิสลามศึกษา
๓. หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น มาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประเมินในด้านอิสลามศึกษา คุรุสภาประเมินในด้านการสอนอิสลาม
ศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต
และกรรมการประเมินภายใน
๔. ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด การอิ ส ลามศึ ก ษาและการเรี ย นการสอนอิ ส ลามศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
๔.๑ ความพร้อมของผู้เรียน โดยเฉพาะทางด้านภาษา คือ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ พื้นฐานทักษะ
ภาษาอาหรั บ ของผู้ เ รี ย นค่ อ นข้ า งต่ า มี ค วามหลากหลายและเหลื่ อ มล้ ากั น ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีภาระในการปรับพื้นฐานภาษา ส่งผลกระทบต่อวิชาอื่นๆ
๑๐๓

๔.๒ อาจารย์ผู้สอนขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และการเรียนโดยการปฏิบัติ
๔.๓ หลักสูตรไม่เข้มข้น นักศึกษามีความรู้อิสลามศึกษาไม่เต็มที่ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเรียนทั้งอิสลาม
ศึกษา เทคนิคการสอน และวิชาชีพครู ทาให้ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๔.๓ ปัญหาเรื่องตลาดแรงงาน บัณฑิตที่เรียนจบไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ทางานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ไม่มีการเปิดรับผู้ที่จบอิสลามศึกษาโดยตรง ต้องไปเป็น
ครูสอนสังคมศึกษา
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ
๕.๑ การจัดให้มีการประชุมระดมความคิดอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่สอนอิสลามศึกษา เพื่อทา
ความเข้าใจมาตรฐานอิสลามศึกษาในทุกระดับ ร่วมกันกาหนดมาตรฐานอิสลามศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สร้างการยอมรับในมาตรฐานและนาไปใช้จริง
๕.๒ มีหลักสูตรกลางแต่ละระดับที่เป็นที่ยอมรับ และใช้อ้างอิงในการจัดการศึกษาทุกสถาบัน
๕.๓ จัดทากรอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (มคอ.๑) ระดับอุดมศึกษาร่วมกัน
๕.๔ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับพื้นฐานก่อน
๕.๔ มีการนิเทศติดตาม กากับการใช้หลักสูตร เพื่อให้มีการนาหลักสูตรไปใช้จริง
๕.๕ กาหนดตาแหน่งและอัตราครูอิสลามศึกษาให้มีมาตรฐานและสอบบรรจุในสายอิสลามศึกษา
โดยตรง
๕.๖ ทาการวิจัยและประเมินผลอิสลามศึกษา และนาผลไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
๙.๒.๒ ความเห็นของคณาจารย์ต่อมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอื่นๆ
สาหรับความเห็นต่อมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอื่นๆ มีข้อสรุปดังนี้
๑. ร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติทุกข้อ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอิสลามศึกษาในทุกระดับ
แต่ต้องปรับปรุงให้เหมาะกับวัยของผู้เรียนและระดับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กเล็ก
๒. ครูของศูนย์ฯตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันศึกษาปอเนาะ ยังขาดองค์
ความรู้ด้านการวิจัย และการบริหารจัดการ
๓. ในการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติและการนาไปใช้จริงใน
ชีวิต

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

๑๐๔

บทที่ ๕
กรณีตัวอย่างของการจัดอิสลามศึกษาในชายแดนภาคใต้
คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการจัดอิสลามศึกษาของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรอิสลามศึกษา
ชัดเจนแล้ว คือ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม โรงเรียนสั งกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่ง
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างเข้มข้นจนเกิดผลดีที่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ มีผู้เข้าเรียน
เพิ่มขึ้น และได้รับรางวัลยืนยันความสาเร็จ โดยได้สัมภาษณ์ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการดาเนินงาน
จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จานวน ๗ แห่ง ดังนี้
๕.๑ กรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม : โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๒ ถนนสิโรรส อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๔๙๔ เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) มีชื่อว่า “โรงเรียนธรรมวิทยา” เปิดรับ
เฉพาะนักเรียนชายและสอนวิชาศาสนาเพียงอย่างเดียว โดยอาศัยโรงยางหลังสุเหร่าบ้านกาปงบารู จังหวัด
ยะลาเป็นที่เรียน จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ นายฮายีมูฮามัดตอเฮร์ เบ็ญสุหลง และประชาชนได้ร่วมกัน
บริจาคที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันให้แก่โรงเรียน การเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ คือ ยังไม่
กาหนดชั้นเรียน ไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจน
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ขอจัดตั้งเป็นมูลนิธิชื่อ “อิสลามวิทยามูลนิธิ” เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิ” โดยมีนายหะยีฮารน สุหลง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่และผู้จัดการโรงเรียน ต่อมาได้
ยกทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนให้อยู่ในความดูแลของอิสลามวิทยามูลนิธิฯซึ่งเป็นนิติบุคคล บริหารโรงเรียน
ในรูปของคณะกรรมการและได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญเป็นปีแรกในชั้น ป.๕ โดยได้รับความร่วมมือ
และการช่วยเหลือจากศึกษาธิการจังหวัดยะลา มูลนิธิเอเชีย และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เปิดสอนชั้น ป.๗ และขยายชั้นเรียนเรื่อยมาจนเปิดสอนระดับชั้น ม.ศ.๑-๓ และ
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ตามลาดับ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔) เป็นปีแรก โดยเปิดสอนวิชาศาสนา
และวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ วิชาศาสนา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑-๑๐ เวลาเรียน
๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. และวิชาสามัญ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑-ม.๖ เวลาเรียน ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาโครงการด้าน
วิทยาคารสงเคราะห์ ทางโรงเรียนจึงขอเข้าร่วมโครงการและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
และได้จัดสร้างหอพักสาหรับนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดด้วย
๑๐๕

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนจาก โรงเรียนตามมาตรา ๑๕(๒) เป็นโรงเรียนตาม
มาตรา ๑๕(๑) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คือ “มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
มีวินั ย ปฏิบั ติ ตามกฎระเบี ย บของโรงเรียน ตรงต่อ เวลา ละเว้ นอบายมุขและสิ่ งเสพติด อนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า ใช้วาจาอันสุภาพ มีกิริยามารยาทที่ดี
ใฝ่ความรู้ รักการอ่าน ขยันหมั่นเพียร แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
คู่คุณธรรม ซื่อสั ตย์สุจริ ต มีเมตตากรุณา และเสียสละต่อส่ วนรวม ปฏิบัติตนตามหลั กการศาสนา
อิสลามอย่างถูกต้อง
วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียน คือ ยึดมั่นศาสนา เลิศล้าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีพลานามัย
สมบูรณ์ รู้คุณสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล
เป้าหมาย (Goal) ของโรงเรียน คือ
๑. บุคลากรมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้เรียนยึดมั่น ศรัทธาในแนวทางและหลักการของศาสนาอิสลาม
๓. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
๔. ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล
๕. ผู้เรียนสามารถสื่อสารหลายภาษาอย่างกว้างขวาง รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
๖. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์
๗. ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๙. สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน อุทิศตนและบาเพ็ญประโยชน์สู่สังคม
นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายของการจัดหลักสูตร คือ
๑. นั ก เรี ย นมีค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ มี ทั ก ษะที่ ดี ท างด้า นภาษาสากล และเทคโนโลยี ตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง
๒. นักเรียนตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รักการออกกาลังกาย การดูแลตนเองให้มีสุขภาพและ
มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
๓. นักเรียนดาเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลาม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิมีนักเรียนทั้งหมด ๕,๘๘๗ คน (ชาย ๑,๙๖๒
คน หญิง ๓,๙๒๕ คน) มีบุคลากรทั้งหมด ๕๔๓ คน คือ คณะผู้บริหาร ๑๓ คน ครูสอนภาควิชาศาสนา ๒๔๕
คน ครูสอนภาควิชาสามัญ/ครู สช. ๒๔๕ คน เจ้าหน้าที่/ภารโรง/พนักงานขับรถ/ยาม ๔๐ คน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วยวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ดังนี้
วิชาศาสนา ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๕๖) ประกอบด้วย ๓ ระดับ คือ
๑๐๖

-หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์) ๔ ปี
-หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตาวัซซีเตาะห์) ๓ ปี
-หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ๓ ปี
สาระสาคัญที่เปิดสอน ได้แก่ อัลกุรอาน กิจกรรมศาสนา เอกภาพ ศาสนบัญญัติ หลักการอ่านกุรอาน
วากยสัมพันธ์ อักขรวิธี การเขียน เรียงความ สนทนา วรรณคดี ศาสนประวัติ จริยธรรม
วิชาสามัญ หลักสูตรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗) ประกอบด้วย ๒ ระดับ
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒ กลุ่มวิชา คือ
๑. วิชาสามัญหลักสูตรทั่วไป
๒. ตะฮ.ฟิสไซนซ์ (ท่องจาอัลกุรอานวิทยาศาสตร์)
๓. กลุ่มหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMA (Science Mathematics Ability Program)

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔ กลุ่มสาระวิชา คือ
๑. กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต
๒. กลุ่มวิชาอังกฤษ-สังคม
๓. กลุ่มหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMP (Science Mathematics Program)
๔. กลุ่มหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SME (Science Mathematics English Program)
การจัดการเรียนการสอน
เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปิดทาการสอนทั้งวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ จัดการ
เรียนการสอนวันละ ๑๐ คาบ (ศาสนา ๕ คาบ สามัญ ๕ คาบ) โดยแบ่งระยะเวลาการดาเนินการ ดังนี้
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๔๐ น. เรียนวิชาศาสนา และภาคบ่าย เวลา ๑๑.๕๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
เรียนวิชาสามัญ วันหยุดประจาสัปดาห์ คือ วันศุกร์
สถิติการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๗ จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด ๙๓๑ คน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ จานวน ๗๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๐
สถิติการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๘ จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด ๙๓๒ คน
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ จานวน ๗๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๒
ผู้ให้ข้อมูล นายอับดุลรอห์มาน ตูปะ ผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และนายกสมาคมโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา (รับตาแหน่งตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๙)
นายอับดุ ลรอห์มาน ตู ปะ ผู้ จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กล่ าวว่า โรงเรียนธรรมวิทยาเป็น
โรงเรียนแรกที่เปิดสอนวิชาสามัญในปี ๒๕๐๘ สมัยก่อนถือว่าการเรียนวิชาสามัญเป็นบาป เพราะคนที่เรียนจบ
จะละทิ้งศาสนา ไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แต่งกายแบบสากล ไม่ละหมาด บางคนก็ไปแต่งงานกับคนศาสนาอื่น
ต่อ มามี บุ ค คลแบบอย่ า งให้ เห็ น เช่ น อาจารย์ ม านิ ต จารง เรี ย นสายสามั ญ แล้ ว ได้ ก้ า วหน้ า เป็ น
ข้าราชการระดับสูงของเขตการศึกษา ๒ ในสมัยนั้น
๑๐๗

ดร. หะยีฮารน สุหลง เป็นคนหัวก้าวหน้าและทันสมัย ได้ทาให้โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเปิดสอน
ศาสนาควบคู่กับสามัญ จุดมุ่งหมายของการเรียนอิสลามศึกษาเพื่อโลกนี้และโลกหน้า อิสลามศึกษาเป็นฟัรฎูอีน
(บังคับ) ทุกคนต้องเรียนศาสนา แต่วิชาสามัญและวิชาชีพ เป็นวิชาที่ไม่บังคับ เป็นวิชาเลือก ซึ่งรัฐบาลส่งเสริม
ให้เรียน ศาสนาอิสลามเปิดโอกาสให้เรียนสามัญได้ แต่ประชาชนไม่เข้าใจ จึงต้องใช้เวลาเพื่อทาความเข้าใจ
ปี ๒๕๒๕ นักเรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เริ่มจบชั้น ม.๖ เป็นรุ่นแรกและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นช่วงที่การศึกษาของคนมุสลิมเจริญเร็วมาก เพราะจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาล้าหลังกว่าการศึกษาของรัฐมาก ตั้งแต่ยังพูดภาษาไทยไม่ชัด จนถึงขณะนี้ต้องถือว่าเป็นการพัฒนาที่
เร็วมาก
สาเหตุทกี่ ารศึกษาสายสามัญควบคู่กับศาสนาได้รับความนิยม เพราะ
ประการที่หนึ่ง เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย ได้ทางานดี ซึ่งถ้าเรียนจบด้านศาสนา
จากตะวันออกกลางจะกลับมาเป็นครูส อนศาสนา เป็นเจ้าหน้าที่อิสลามประจาจังหวัด เป็นโต๊ะอิหม่ามประจา
มัสยิด เป็นโต๊ะครูสอนในปอเนาะ หรือเป็นอุสตาซ (ครู) สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่ถ้าเรียน
สายสามัญควบคู่ศาสนา จะได้เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
สมัยก่อนคนมุสลิมเรียนน้อย ครูส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธ เดิมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิก็มีอาจารย์
ชาวพุทธมาสอนอยู่เป็นจานวนมาก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทางครอบครัวและญาติพี่น้องของครูก็
ขอให้ย้ายกลับภูมิลาเนา ประจวบกับเป็นช่วงที่นักเรียนเก่าจบการศึกษาพอดีก็เข้ามาเป็นครูสอนแทนครูชาว
พุทธที่ย้ายออกไป
ประการที่สอง การเรียนสายสามัญเป็นที่นิยม เพราะมีครูเก่ง โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิตั้งอยู่ในตัว
เมือง ครูจากอาเภอรอบนอกก็ต้องการย้ายเข้ามาสอนในตัวเมือง จึงมีการสอบคัดเลือก ทาให้โรงเรียนสามารถ
เลือกครูเก่งๆ เข้ามาสอนได้ โรงเรียนมีความเชื่อว่า ถ้าครูดี ผู้บริหารดี ผลที่ได้คือ เด็กจะดีไปด้วย
เป็นเวลา ๔ ปีมาแล้วที่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ มีการสอบคัดเลือกเด็ก เพราะมีนักเรียนมาสมัคร
เรียนเป็นจานวนมาก ทาให้ได้เด็กเก่งเข้ามาเรียน เด็กต้องมุมานะเพื่อสอบเข้าให้ได้ และมีความภูมิใจที่สอบเข้า
เรียนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้
คะแนน O-NET ดีขึ้น นักเรียนที่จบไปสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากถึงร้อยละ ๘๐-๙๐ เข้า
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ปี ล ะ ๒-๓ คน และได้ ไ ปเรี ย นต่ อ ยั ง มหา
วิทยาลัยอัลอัซฮัรที่มีชื่อเสียงของอียิปต์ได้
ส่ ว นคะแนนการทดสอบมาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษา (I-NET) ที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ าก็ เ พราะครู ไ ม่ ส อนตาม
หลักสูตร เนื่องจากครูไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้หลักสูตร
นายอับดุลรอห์มาน ตูปะ ผู้จัดการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการเรียนศาสนาควบคู่
สามัญมีข้อดีคือ
๑. เด็กได้เรียนศาสนาและสามัญ จึงได้ความรู้ทั้ง ๒ อย่าง
๒. วิชาสามัญไม่เก่งเหมือนโรงเรียนของรัฐ แต่เด็กมีน้าใจ มีจิตใจดีกว่า ประเทศชาติได้ ประโยชน์
เพราะประชาชนเป็นคนที่มที ั้งความดีและความเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม
๑๐๘

แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
นายอับดุลรอห์มาน ตูปะ กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลา จะ
จัดประชุมเรื่องมาตรฐานอิสลามศึกษาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมดมา
พูดคุยกัน และจะร่วมกันจัดทาหนังสือแบบเรียน ข้อสอบ เทคนิคการสอน และอบรมครูสอนอิสลามศึกษาเป็น
รายวิชา โดยก่อนนี้ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๖ สาหรับ โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาจัง หวัดยะลาแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้จัดทาเป็นแผ่ นซีดี
ส าหรั บ หนั งสื อแบบเรี ย นก็ได้จั ดทาต้น ฉบั บให้ ผู้ เชี่ยวชาญอิส ลามศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค ๘
ตรวจสอบให้ การทางานที่ผ่านมาใช้วิธีพึ่งตนเอง โดยแต่ละโรงเรียนออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันผู้เข้า
ประชุมครั้งละ ๑๐๐ บาทต่อคน จะเริ่มนามาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย โดยได้
ประสานกับนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาสแล้ว
เรื่องการอบรมครูอิสลามศึกษานั้น เป็นความผิดของหน่วยงานรั ฐบาล เพราะหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ มีการประกาศใช้พร้อมๆ กัน แต่รัฐอบรมให้เฉพาะครู
วิช าสามัญ ไม่อบรมครู อิส ลามศึกษา ครู สอนศาสนาจึงไม่รู้ เรื่องหลั กสู ตรและไม่ส อนตามหลั กสู ตร ทาให้
นักเรียนสอบ I-NET ได้คะแนนต่า
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลา จะดาเนินการอบรมครูอิสลามศึกษาแต่ละวิชา และ
ขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และจะเปรียบเทียบ
คะแนน I-NET ระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียนของรัฐด้วย
อีกประการหนึ่ งที่นั กเรี ย นทาคะแนน I-NET ได้ต่า เพราะไม่รู้ว่าสอบไปเพื่ออะไร ผลการสอบไม่
สามารถนาไปสมัครเรียนต่อที่ไหนได้
สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลา จึงมีแผนที่จะทาข้อสอบกลางของจังหวัดยะลาก่อน
แล้วขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ในชายแดนภาคใต้
สช. จัดอบรมบ้าง แต่ปัญหาคือ วิทยากรไม่ตรงกับแนวทางและความต้องการของโรงเรียน แม้บางครั้ง
วิทยากรเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ใช่แบบที่โรงเรียนต้องการ วิทยากรควรเป็นผู้ปฏิบัติจริงในด้านนี้
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดอิสลามศึกษา
รัฐไม่ได้ดูแล ครูไม่ได้รับการอบรม จึงจัดอย่างสะเปะสะปะ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ในอดีตก็ไม่ได้ดูแล เพิ่งมาริเริ่มในสมัยนี้ และได้เสนอกระทรวงว่าควรทาวิจัยว่าทาไมนักเรียนจึงสอบตก แต่
สามารถสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทาไมนักเรี ยนประเทศอื่นไม่ต้องสอบ
I-NET แต่ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้
ข้อเสนอแนวการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
๑. ในหลักการ อยากให้มีกรอบมาตรฐานอิสลามศึกษาของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
พัฒนาไปสู่กรอบมาตรฐานอิสลามศึกษาของอาเซียน
๑๐๙

๒. รัฐจะตั้งงบประมาณมาให้ทางานเลยไม่ได้ ต้องสร้างความเข้าใจนโยบายของรัฐก่อน เช่น สร้าง
ความเข้าใจเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีงบประมาณให้
๓. จัดการอบรมด้านอิสลามศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และต้องอบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามทั้งหมด ซึ่งทางสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลายินดี เป็นผู้ประสานงานการ
เชิญผู้บริหารโรงเรียนให้ได้

๕.๒ กรณีโรงเรียนคู่ขนานกับตาดีกา
โรงเรียนบ้านยะลา สังกัด สพฐ. กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มุตมาเอ็นหน๊ะ
อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
การเรียนศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เป็นวิถีชีวิตและเป็นความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากประชาชนกว่าร้อยละ ๘๐ นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น ประชาชนจึงนิยม
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทาให้โรงเรียนของรัฐมีจานวนผู้เรียนน้อยลงเรื่อยๆ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในยุ ค ที่ ดร. รุ่ ง แก้ว แดง ด ารงต าแหน่ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีนโยบายโรงเรียนคู่ขนานระหว่างโรงเรียนของรัฐกับ
ศูนย์ฯตาดีกา เพื่อให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนของรัฐสามารถเรียนสายสามัญในโรงเรียนตามปกติ และเรียน
ศาสนาในศูนย์ฯตาดีกาที่อยู่ใกล้เคียง โดยให้สถานศึกษามีความร่วมมือในการจัดและพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
๑๑๐

ผู้ให้ข้อมูล
๑. นายนพรัตน์ นอบแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยะลา ตาบลยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. นายเพาซี แซการี หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา สพป. ยะลา เขต ๑
๓. นายอัสฮาร์ บาฮอ ครูผู้ประสานงานกับศูนย์ฯตาดีกาในโครงการโรงเรียนคู่ขนาน
๔. นางนูรูลฮุดา ลาเต๊ะ ครูใหญ่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มุตมาเอ็นหน๊ะ
โรงเรียนบ้านยะลา
โรงเรียนบ้านยะลา ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ถนนยะลา-ยะหา ตาบลยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ พื้นที่ ๓ ไร่
๒ งาน ๗๕ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนเป็นมุสลิมทั้งหมด
จานวน ๒๘๙ คนจากเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านยะลา และหมู่บ้านฆูเบ
โรงเรียนบ้านยะลา ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด
(ตาดีกา) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ที่ อยู่ในโครงการจานวน ๓
ศูนย์ ได้แก่
๑. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ จักษุดารุลตักวา บ้านยะลา ครูผู้สอน ๑๐ คน นักเรียน ๙๕ คน
๒. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ มุตมาเอ็นหน๊ะ บ้านฆูเบ ครูผู้สอน ๗ คน นักเรียน ๙๒ คน
๓. ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ จักษุเราะซุลยาบาล บ้านหัวเขา ครูผู้สอน ๖ คน นักเรียน ๒๙ คน
ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนบ้านยะลาเรียนตามปกติในโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ และไปเรียน
ศาสนาที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์
นายนพรัตน์ นอบแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยะลา ตาบลยะลา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา และ
นายอั ส ฮาร์ บาฮอ ครู ผู้ ป ระสานงานกั บ ตาดีก าโครงการโรงเรี ยนคู่ข นาน ให้ ข้ อมู ล ว่ า โรงเรีย นในสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดอิสลามศึกษา ๒ รูปแบบหลัก คือ การจัดอิสลามศึกษา
แบบโรงเรีย นคู่ขนานกับตาดีกา และการจั ดอิสลามศึกษาแบบเข้มซึ่งรัฐ ส่งครูด้านอิส ลามศึกษามาให้ และ
นักเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มจะเข้าสอบ I-NET
โรงเรียนบ้านยะลาได้จัดทาโครงการโรงเรียนคู่ขนานตาดีกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยโรงเรียนทา
หน้าที่ขับเคลื่อนโครงการ บทบาทของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในโครงการโรงเรียนคู่ขนานกับตาดีกา คือ
๑. เติมเต็มสิ่งที่ยังขาด เช่น ครูตาดีกาไม่จบปริญญาตรี โรงเรียนก็ให้คาแนะนา
๒. สนับสนุนแนวคิด เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเพื่อการดารงชีวิตในสังคม
๓. สนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น อุปกรณ์การศึกษา ช่วยระดมทุน สิ่งของ และพัฒนาศักยภาพครูตาดีกา
ทั้งนี้ สพป. ได้รับงบประมาณเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุให้ ศูนย์ฯตาดีกาจานวนแห่งละ
๓,๐๐๐ บาทต่อปี โดยโรงเรียนช่วยทาโครงการให้และศูนย์ฯตาดีกาดาเนินการจัดซื้อเอง แต่ถ้าเป็นโครงการ
ตาดีกาการันตี จะได้รับงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาทจาก ศอ.บต. และจะมีการประเมินติดตามผลโดย สช.
ระยะหลังมานี้ได้รับงบประมาณจาก สช. เพียง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งผู้อานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่า
๑๑๑

ขณะนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี สานักงาน สช. จังหวัดแล้ว น่าจะให้ สช. จังหวัดดูแลงบประมาณให้ตาดีกา
โดยตรงจะดีกว่า
โรงเรียนบ้านยะลามีครู ๑ คน สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงอิสลามศึกษา มี
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานตามหลักสูตร โดยสอนต่อยอดจากศูนย์ฯตาดีกาและสอนบทสรุปให้กับนักเรียน
โดยนักเรียนร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนบ้านยะลาเรียนศาสนาที่ศูนย์ฯตาดีกาด้วย
ปัญหาคือ ประการที่หนึ่ง นักเรียนอีกร้อยละ ๑๐ ไม่ได้เรียนศาสนา เพราะผู้ปกครองต้องประกอบ
อาชีพ ไม่มีเวลาดูแลบุตรในวันหยุด จึงไม่รู้ว่าบุตรได้ไปเรียนศาสนาที่ศูนย์ฯตาดีกาหรือไม่
ทั้งนี้ โรงเรียนของรัฐได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวช้ากว่าโรงเรียนเอกชน ทาให้โรงเรียนเอกชน
สามารถนางบประมาณที่ได้รับไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปกครองได้ก่อน เช่น การบริการรถรับ -ส่ง เงิน
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เงินตอบแทนครูและคนขับรถที่พาผู้เรียนมาให้ ตราบใดที่การเปิดโรงเรียน
เอกชนยังไร้ข้อจากัด โรงเรียนของรัฐก็จะมีผู้เรียนลดลงไปเรื่อยๆ
โรงเรียนบ้านยะลา ได้รับรางวัลสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น ๔ ปีซ้อน โดยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ศูนย์ฯตาดีกา ๓ แห่ง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) กองร้อยทหารพราน
๔๗๑๔ อบต.ยะลา อพปร. และสถานีตารวจภูธรลาใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลภูมิทัศน์ดีเด่นเป็น
ปีที่ ๕ รวมทั้งรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
นายเพาซี แซการี หั ว หน้ าศูน ย์ อิส ลามศึกษา สพป. ยะลา เขต ๑ จบการศึกษาปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
สพป. ยะลา เขต ๑ จัดอิสลามศึกษาดังนี้
๑. โรงเรียนที่จัดการสอนอิสลามแบบเข้ม มีจานวน ๓๕ โรง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ได้กาหนดให้ครูต้องจบ
ปริญญาตรี มีวุฒิทางครู และเรียนศาสนาจบชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์) แต่ปัญหาคือ ไม่มีครูที่มีความรู้อิสลามศึกษา
อย่างดี
๒. โรงเรียนคู่ขนาน มีจานวน ๒๕ โรง กับศูนย์ฯตาดีกาจานวน ๗๑ แห่ง
๓. โรงเรียนสอนอิสลามศึกษาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน ๒๕ โรง โดยใช้
ครูลูกจ้างรายชั่วโมง หรือครูสอนที่เป็นพนักงานราชการ
การจัดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม มีปัญหาคือ จานวนครูไม่ครบ ครูไม่พอ ทุกเขตมีปัญหาเรื่องนี้
เหมือนกัน และไม่ได้รับการจัดสรรตาแหน่งครูมาให้ ครูคนเดียวไม่สามารถสอนทั้ง ๖ ห้องเรียนได้ เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ทาให้คะแนน I-NET ต่า วิธีแก้ปัญหา คือ ควรคัดเลือกครูที่จบปริญญาตรีทางศาสนาจากมหาวิทยาลัย
ซึ่งมีหลายแห่งในชายแดนภาคใต้
การจัดสอนในโรงเรียนคู่ขนานมีปัญหา คือ
-ความไม่เข้าใจกัน
-โรงเรียนรัฐดูแลไม่ทั่วถึง โรงเรียนบางแห่งต้องดูแลศูนย์ตาดีกา ๓-๔ แห่ง
-ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพียงปีละ ๑ ครั้ง จานวน ๓,๐๐๐ บาท ถ้าได้รับงบประมาณเพิ่มน่าจะดี
ขึ้นกว่านี้
๑๑๒

ปัญหาของศูนย์ตาดีกา คือ การบริหารจัดการ งบประมาณไม่เพียงพอ เช่น กรณีนี้ได้รับปีละ ๓,๐๐๐
บาท ไม่เพียงพอสาหรับนักเรียน ๙๒ คน บางแห่งเก็บค่าวัสดุจากนักเรียน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มุตมาเอ็นหน๊ะ
นางนูรูลฮุดา ลาเต๊ะ ครูใหญ่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มุตมาเอ็นหน๊ะ เป็นบุตร
ของอดีตโต๊ะอิหม่ามผู้ล่วงลับ ได้สาบานกับบิดาว่าจะดูแลตาดีกาแห่งนี้ต่อไปด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้ง
แรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ โดยได้ดูแลศูนย์ตาดีกานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนธรรมศาสน์
อิสลาม และเรียนศาสนาจบชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์) จากโรงเรียนศาสโนวาท ขณะนี้กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของ กศน. มีบุตร ๔ คน สามีเสียชีวิตแล้ว ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) มุตมาเอ็นหน๊ะ บริหารในรูปกรรมการสถานศึกษา โดยมี
โต๊ะอิหม่ามเป็นประธาน ไม่ได้สอน แต่ให้คาแนะนาแก่ครู
การเรียนการสอน เปิดสอนวันเสาร์ -อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. มีนักเรียนจากโรงเรียน
ใกล้เคียงมาเรียนจานวน ๙๒ คน มีครูประจาวิชาครบทุกวิชา สอนตั้งแต่ ป.๑-ป.๖ นอกจากนี้ ยังรับดูแลเด็ก
อายุ ๓ ปีครึ่ง- ๔ ปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ ทาให้มีภาระเพิ่มขึ้น
ครูเป็นหญิงล้วน ๗ คน เนื่องจากโต๊ะอิหม่ามเห็นว่าครูผู้หญิงทุ่มเทและมีความรับผิดชอบสูง การ
คัดเลือกครูใช้วิธีสอบถามความตั้งใจ ความเสียสละที่จะดูแลเด็กๆ คุณสมบัติของผู้เป็นครูคือ วุฒิสายสามัญชั้น
ม.๓ และวุฒิศาสนาชั้น ๗ ในวันธรรมดาครูทุกคนมีอาชีพส่วนตัว เช่น ทาสวนยางพารา และเป็นกลุ่มแม่บ้าน
หลักสูตรที่สอน คือ ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๘ สาหรับชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป และได้เริ่มใช้หลักสูตร
ฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๓๗
สาหรับชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มี ๘ สาระวิชา ได้แก่ อัลกุรอาน อัลหะดีษ อัลอัคลาค (จริยธรรม) อัล
ฟิกซ์ (ศาสนบัญญัติ) เตาฮีดหรืออัลกีดะห์ (หลักศรัทธา) อัตตารีค (ศาสนประวัติ) ภาษามลายูอักษรรูมี ภาษา
มลายูอักษรยาวี และภาษาอาหรับ ซึ่งมีรายละเอียดมากขึ้น การทาหนังสือแบบเรียนยังไม่แล้วเสร็จ และเพิ่ง
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาในปีนี้ ซึ่งจะรู้ผลการดาเนินงานในปีหน้า
นอกจากการเรียนเนื้อหาตามหลักสูตรแล้ว ศูนย์ฯตาดีกายังสอนให้ เด็กๆ มีกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น
พับ ผ้ า ประดิ ษฐ์ เป็ น ของใช้ ในงานแต่ง งาน เพาะเห็ ด ทาอาหารและขนม เช่น ขนมจีบ ก๋ ว ยจั๊บ เป็น ต้ น
เนื่องจากครูมีกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านอยู่แล้วจึงนามาสอนนักเรียนด้วย รวมทั้งแข่งกีฬาร่วมกับศูนย์ฯตาดีกาอื่นๆ
เมื่อนักเรียนสาเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร ๒ ใบ คือ ประกาศนียบัตร ป.๖ จากโรงเรียน
ของรัฐ และประกาศนียบัตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) จากศูนย์ฯตาดีกา
การสอบ I-NET วัดเฉพาะนักเรียนที่เรียนอิสลามศึกษาแบบเข้มกับนักเรียนที่เรียนในศูนย์ ฯตาดีกา
และเพื่อเป็นการเตรียมเด็กสาหรับสอบ I-NET ศูนย์ฯตาดีกามุตมาเอ็นหน๊ะส่งนักเรียนเข้าสอบ I-NET ทุกปี
โดยได้จัดการติวสอบ I-NET เป็นเวลา ๒ เดือนตามข้อสอบที่ สช. ส่งมาให้ สาเหตุที่คะแนน I-NET ต่า ครูมอง
ว่าเป็ น เพราะข้อสอบออกโดย สทศ. ซึ่งใช้มาตรฐานหลักสู ตรอิส ลามศึกษาแบบเข้ม (ขณะที่ความจริงคือ
๑๑๓

สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ เป็นผู้ประสานให้มีครูผู้แทนสถานศึกษาในท้องถิ่นร่วมออกข้อสอบและเสนอไปยัง
สทศ.)
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) เปรียบเทียบปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ อิสลามศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ผลต่าง
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร
๓๙.๒
๓๑.๑๑
๒๗.๕
๔๒
+๑๔.๕
อัลหะดิษ
๔๒.๘
๔๒.๒
๓๕
๖๔
+๒๙
อัลอะกีดะห์
๓๒
๒๘.๔
๒๗
๓๒
+๕
อัลฟิกฮ์
๒๖
๒๘.๔
๓๑
๓๖
+๕
อัตตารีค
๔๑.๓
๓๕
๓๓.๔๔
๔๖.๒๕
+๑๒.๘๑
อัลอัคลาก
๓๔.๕
๓๗.๘
๓๘.๗๕
๕๐
+๑๑.๒๕
ภาษามลายู
๒๙
๓๒.๒
๓๐.๕
๕๒
๒๑.๕
ภาษาอาหรับ
๒๘.๗
๓๐.๗
๒๔
๓๔
๑๐
รวมเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระ
๓๔.๑๘๘
๓๓.๒๔๔
๓๐.๘๙๙
๔๔.๕๓๑
๑๓.๖๓๓
หากพิจารณาคะแนนแต่ละปีจะเห็นว่าต่าลงทุกปี แต่ปี ๒๕๕๘ คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีผู้เข้า
สอบเพียง ๒ คน ซึ่งจานวนนักเรียนที่เข้าสอบก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลต่อคะแนน ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบ ปี ๒๕๕๖
มีจานวน ๙ คน ปี ๒๕๕๗ จานวน ๘ คน และปี ๒๕๕๘ จานวนเพียง ๒ คน จึงเป็นการยากที่จะนาคะแนน
I-NET ดังกล่าวมาเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ผลการเรียนอิสลามศึกษาของนักเรียน แต่จากการสัมภาษณ์ครู
ได้รับข้อมูลว่า วิชาอิสลามศึกษาทั่วไปนักเรียนได้คะแนนไม่ต่างกันมาก วิชาที่คะแนนต่าคือ อัลฟิกฮ์ ซึ่งเน้น
ปฏิบัติ แต่วิชาที่อ่อน คือ ภาษามลายู และภาษาอาหรับ สาหรับภาษามลายู มีทั้งภาษามลายูท้องถิ่นที่ใช้ภาษา
ยาวี และภาษามลายูกลางแบบประเทศมาเลเซียที่ใช้อักษรรูมี (ภาษาอังกฤษ) ส่วนภาษาอาหรับ หาครูผู้สอนที่
มีความรู้จริงได้ยาก
สาหรับคาถามว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรับรองผลการเรียนจากศูนย์ตาดีกาหรือไม่ นั้น
ได้รับคาตอบว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแห่งยังทาการสอบวัดความรู้ ถ้านักเรียนยังสอบ
ไม่ผ่านก็ให้เรียนใหม่ในชั้นที่โรงเรียนกาหนดตามผลการสอบ ซึ่งบางครั้งก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะศูนย์ฯ
ตาดีกาบางแห่งให้เกรดสูง แต่เด็กที่จบจากศูนย์ฯตาดีกานี้ได้ไปเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลาย
แห่ง เช่น โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนธรรมศาสน์อิสลาม
เป็นต้น
หลังจากศูนย์ฯตาดีกาโอนจากกระทรวงมหาดไทยมาขึ้นกับสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มีการอบรม
และดูงานบ้าง แต่ปัจจุบันสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดซึ่งขึ้นอยู่กับศึกษาธิการจังหวัด ทาง
สช. ไม่ค่อยจัดอบรมครู แต่ให้ค่าตอบแทนครูและค่าบริหารจัดการสาหรับโต๊ะอิหม่าม
๑๑๔

สิ่งที่ศูนย์ฯตาดีกาต้องการคือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การจัดงาน
เมาลิดสัมพันธ์ การส่งเข้าประกวดระดับอาเภอ เป็นต้น
ศูนย์ฯตาดีกามุตมาเอ็นหน๊ะ เป็นสถานที่ทาการของชมรมตาดีกาตาบล ซึ่งตั้งมาได้ ๒ เดือน โดยได้รับ
ความช่วยเหลือในการจัดตั้งชมรมจาก “กองร้อยทหารพราน ๔๗๑๔” ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงและได้ร่วมงาน
กันมาเป็นเวลา ๒ ปี ทหารพรานได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์ตาดีกาอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารในการจัดประชุมของชมรมตาดีกา เพื่อให้มีการอบรมครูแม่ไก่และนาไปขยายผลสาหรับการสอน
อิสลามศึกษาในแต่ละตาบล
ความสาเร็จของการดาเนินงาน ทาให้ศูนย์ฯตาดีกามุตมาเอ็นหน๊ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ตาดีกาดีเด่น ขนาดกลาง ปี ๒๕๕๓
ปัญหาที่พบคือ
๑. ครูที่สอนในศูนย์ฯตาดีกาไม่ได้จบปริญญาตรี
๒. คะแนน I-NET ต่า เพราะนักเรียนไม่ให้ความสาคัญ มาเข้าสอบโดยไม่ตั้งใจ และไม่ได้นาผลสอบ
ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อ การสอบ I-NET จึงไม่มีความหมายสาหรับเด็ก
๓. ค่าตอบแทนครูเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ต้องหารเฉลี่ยระหว่างครูทุกคน โต๊ะอิหม่ามได้รับค่าบริหาร
จัดการเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอ และไม่ได้รับเงินบริจาค
ปัจจุบันศูนย์ฯตาดีกามุตมาเอ็นหน๊ะมีอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน โดยได้รับงบประมาณจาก
ศอ.บต.ในโครงการตาดีกาการันตี ซึ่ง ศอ.บต. ให้งบประมาณอาหารกลางวันปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ข้อเสนอของศูนย์ฯตาดีกามุตมาเอ็นหน๊ะ คือ
๑. อยากได้รับการฝึกอบรมสาหรับครูตาดีกาทั้ง ๘ สาระวิชา
๒. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมาดูแลให้เต็มที่ จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ

๑๑๕

๑๑๖

๕.๓ กรณีการจัดอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านวังกว้าง อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนบ้านวังกว้าง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ ตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ขึ้นอยู่กับ สพป. ปัตตานี เขต ๒ มีพื้นที่ ๘ ไร่ ๓ งาน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๑-๓ ข้อมูล ณ วันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีนักเรียนจานวน ๕๐๖ คน เป็นมุสลิม ๑๐๐% ครูและบุคลากร ๔๐ คน ในจานวนนี้เป็น
ครูไทยพุทธ ๑๓ คน
ผู้ให้ข้อมูล
๑. นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นายมะสากี แวกือจิ ครูชานาญการ
๓. นายอัคตาร สาแมแน็ง วิทยากร (จบอนุปริญญาจากประเทศมาเลเซีย)
๔. นางโสรยา แขวงบู วิทยากร (จบอิสลามศึกษาจาก มอ. ปัตตานี)

๑๑๗

นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง เล่าว่ามีประสบการณ์การสอนหลายโรงเรียน
ในจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี เคยสอนอยู่โรงเรียนที่ครูมาสาย กลับเร็ว รับเงินเดือนแล้วทางานไม่เต็มที่
จึงพูดคุยกับครู ขอให้มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน ล่าสุด ได้ย้ายจากโรงเรียน
บ้านอาโหมมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างเมื่อปี ๒๕๕๗ ได้มาทางานใกล้บ้าน ทาให้
สามารถทุ่มเทเพื่อเด็กได้เต็มที่
ในช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆ มีนักเรียนเพียง ๓๖๗ คน และมีแนวโน้มจานวนลดลง นักเรียนไม่ค่อยสนใจการ
เรียน มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นจานวนถึง ๑๐๐ กว่าคน หรือร้อยละ ๔๗ ช่วงบ่ายนักเรียนชายหนี
เรียนไปมั่วสุมกันในป่ายางพารา ครูก็กลับบ้านเร็ว
เมื่อมาเป็นผู้บริหารจึงประชุมครูและคุยกันว่า ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ตอ่ ไปโรงเรียนอาจร้าง
และครูก็จะไม่มีที่ทางาน ทาอย่างไรจะให้เด็กอ่านออกเขียนได้ จึงได้ข้อสรุปว่าครูจะปรับปรุงการสอน และดูแล
เด็กให้ทั่วถึง ผู้อานวยการเองก็ออกนิเทศติดตามการสอน พบว่าเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนั้นมีไม่กี่คน
แต่เป็ น เด็กที่พาเพื่อนคนอื่น ๆ หนี เรี ย น ผู้ อ านวยการจึง ลงมือสอนเองด้ว ย ปรากฏว่ า ๑ ปีผ่ านไป เด็ก มี
พัฒนาการดีขึ้น มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มเป็น ๔๐๘ คน จนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า ๕๐๐ คน
โรงเรียนบ้านวังกว้างจัดการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ผลการสอบ I-NET ซึ่งเคยได้อันดับเกือบ
สุดท้ายก็ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ ๑๐ และอันดับที่ ๘ ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ตามลาดับ
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้านักเรียนจะอ่านดูอาร์ ๑ ซูเราะห์ (บท) และแปลเป็นภาษาไทย และอ่านอัล
กุรอานเล่มเล็กวันละ ๑๐ นาที (ซึ่งเป็นเล่มที่ใช้ในการละหมาด) ด้วยเสียงดังชัดถ้อยชัดคา กิจกรรมดังกล่าวทา
ให้เด็กมีระเบียบวินัยและเป็นศาสนิกที่ดีขึ้น
โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมหลายอย่างสาหรับนักเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมออกกาลัง
กาย ปลูกฝังวินัย ความเป็นระเบียบ โครงการทาขนมเตาอบ โครงการเกษตรพอเพียง โครงงานอาชีพสลักผัก
และผลไม้ เป็นต้น
สาเหตุที่นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะ โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดร่มรื่น มี
ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมาเยี่ยมเยียนหลายคณะ นักเรียนได้รางวัลการแข่งขันหลายเรื่องทาให้มีชื่อเสียง และเชิญ
ผู้ปกครองมาประชุมปีละ ๒ ครั้ง ทาให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาของโรงเรียน
เดิมการบริหารจัดการของครูยังไม่เต็มที่ แต่พอเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ก็กระตุ้นให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยมีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ ทาให้ครูหันมาร่วมด้วยช่วยกัน ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือมาประชุม
มากขึ้น
โรงเรี ย นบ้ านวั งกว้างได้รั บ คัด เลื อกให้ เป็น ๑ ใน ๒ โรงเรี ยนในจั งหวัดปั ตตานีที่ไ ด้เข้าโครงการ
ทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รุ่นที่ ๓ นอกจากนี้ ยังได้รับเลือกเป็นโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนที่ใช้สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี บุคคลระดับสูง
เช่น พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา มาเยี่ยมหลายครั้ง
๑๑๘

ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) เปรียบเทียบปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลต่าง
อัลกุรอาน
๕๓.๘๒
๔๘
-๕.๘๒
อัลหะดิษ
๕๐.๕๕
๕๒.๗๖
+๒.๒๑
อัลอะกีดะห์
๔๖.๐๖
๕๔.๖
+๘.๕๔
อัลฟิกฮ์
๔๖.๓
๕๕.๒
+๘.๙
อัตตารีค
๕๐.๗๖
๔๑.๐๖
-๙.๗
อัลอัคลาก
๖๘.๔๘
๕๒.๕
-๑๕.๙๘
ภาษามลายู
๕๕.๓๙
๔๑.๕
-๑๓.๘๙
ภาษาอาหรับ
๓๘.๔๒
๓๒.๓
-๖.๑๒
รวมเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระ
๕๑.๒๒
๔๗.๒๓
-๓.๙๙
ลาดับที่
๘
๒๘
คะแนนสอบ I-NET และ O-NET ดีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา บางวิชาคะแนนดีขึ้น แต่บางวิชา
คะแนนลดลง แต่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิม จากผลการสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนต้นที่ผ่านมาจะเห็นว่า วิชาที่
ได้คะแนนต่าที่สุด คือ ภาษาอาหรับ
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) เปรียบเทียบปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผลต่าง
อัลกุรอาน
๔๒.๖๓
๔๗.๔๑
+๔.๗๘
อัลหะดิษ
๔๗.๖๓
๔๔.๘๑
-๒.๘๒
อัลอะกีดะห์
๕๗.๐๐
๕๑.๓๐
-๕.๗
อัลฟิกฮ์
๔๔.๗๕
๔๘.๘๐
+๔.๐๕
อัตตารีค
๓๑.๓๘
๔๐.๗๔
+๙.๓๖
อัลอัคลาก
๖๘.๘๐
๔๙.๖๓
-๑๙.๑๗
ภาษามลายู
๓๗.๖๐
๓๕.๘๕
-๑.๗๕
ภาษาอาหรับ
๓๑.๖๐
๔๙.๓๓
+๑๗.๗๓
รวมเฉลี่ย ๘ กลุ่มสาระ
๔๕.๑๗
๔๕.๙๘
+๐.๘๑
ลาดับที่
๓
๔
โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนกลาง ในปี ๒๕๕๘ และปี
๒๕๕๙ คะแนนอยู่ในอันดับต้นของเขตพื้นที่การศึกษา และคะแนนวิชาภาษาอาหรับก็ทาได้ดีขึ้น
๑๑๙

ผลการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ทาให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก ๔๐๘ คนเป็น ๔๖๘ คน และปีนี้
เพิ่มเป็น ๕๐๖ คน เด็กที่ย้ายไปเรียนที่อื่นก็กลับมา และกาลังจะเปิดหอพักสาหรับนักเรียนประจา ซึ่งมีผู้สมัคร
แล้ว ๑๑๕ คน นักเรียนชั้น ม.๑ เดิมมี ๑ ห้องเรียน ก็เพิ่มเป็น ๒ ห้องเรียน
ส าหรั บ ปั ญหาที่พบ คือ ในพื้น ที่มีปัญ หายาเสพติ ดมาก ช่ว งใกล้ สิ้ นเดือ นมีนาคมครู จะออกเยี่ย ม
นักเรียนที่บ้าน พบว่าพ่อแม่บางคนถูก จ าคุกเพราะค้ายาบ้า พ่อแม่บางคนต้มน้าใบกระท่อมที่บ้าน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่โรงเรียนพยายามแก้ไขและป้องกันด้วยการสอนศาสนาแก่เด็ก
ผู้บริหารสถานศึกษากล่าวว่า การจะสอนอิสลามศึกษาให้ประสบความสาเร็จ ครูผู้สอนต้องเก่งและ
ปฏิบัติได้ เช่น ละหมาด เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านวังกว้างเน้นให้เด็กปฏิบัติ ตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียนมา
จนถึงเวลากลับบ้าน
นายมะสากี แวกือจิ นายอัคตาร สาแมแน็ง และนางโสรยา แขวงบู ครูสอนศาสนา ๓ ท่าน
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เดิมไม่ได้สอดแทรกอิสลามศึกษาในชั้นอนุบาล โรงเรียนจึงมีนโยบายเริ่มให้เด็กเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะที่นั่นเด็กสวดดู
อาร์ได้ เมื่อผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังกว้างส่งเสริมจึงสอนอิสลามศึกษาให้เด็กอนุ บาลด้วย ผู้ปกครองจึง
พอใจและย้ายลูกกลับมาเรียนที่นี่
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้างได้เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตร ๘ สาระวิชา และเรียนอิสลามศึกษา ๘
สาระวิชา โดยบูรณาการวิชาอัลหะดีษ (วจนะ) กับวิชาอัลอัคลาก (จริยธรรม) และบูรณาการวิชาอะกีดะห์
(หลักศรัทธา) กับอัตตารีค (ศาสนประวัติ) เข้าด้วยกัน ทาให้เหลือวิชาอิสลามศึกษาเพียง ๖ วิชา ใช้เวลาเรียน
ศาสนาคาบละ ๕๐ นาที สลับกับวิชาสามัญ แต่ละวันเปิดสอนตั้งแต่ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ช่วงกลางวันทั้งครู
และนักเรียนจะละหมาดด้วยกัน นอกจากเรียนอิสลามศึกษาที่โรงเรียนแล้ว เด็ก ชั้นประถมศึ กษาไปเรียน
ศาสนาระดับอิสลามศึกษาตอนต้นที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย
ในความเห็นของครู วิชาที่ยากที่สุด คือ ภาษาอาหรับ ซึ่งหาครูที่เก่งได้ยาก โรงเรียนบ้านวังกว้างมีครู
สอนอิสลามศึกษา ๖ คน และมีครูสอนภาษาอาหรับได้อยู่เพียง ๑ คน ซึ่งจบชั้น ๑๐ มาจากโรงเรียนธรรม
วิทยามูลนิธิ โรงเรียนอยากได้นักศึกษาฝึกสอนมาช่วยสอนอิสลามศึกษา
ถ้าจะจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา ครูมีความเห็นว่า
๑. ต้องปรับปรุงหลักสูตร เพราะบางวิชาเป็นภาษาอาหรับ ซึ่งยากเกินวัยของผู้เรียน ควรปรับให้
เหมาะกับเด็ก และเวลาที่เรียนคาบละ ๕๐ นาที ยังน้อยไป ควรขยายเป็น ๑ ชั่วโมงเท่าวิชาสามัญ
๒. ครูผู้สอน ไม่ถนัดในวิชาภาษาอาหรับ จึงอยากให้มีการอบรมครูอิสลามศึกษา ซึ่งไม่ค่อยได้รับการ
อบรม เวลามีการอบรมครูจะจัดให้แต่ครูวิชาสามัญ ปัจจุบันโรงเรียนไม่มีตาแหน่งรับครูเพิ่ม และ
ไม่มีงบประมาณจ้างวิทยากร
๓. สื่อการสอน ยังมีน้อย ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเด็กอนุบาลของประเทศมาเลเซียครูใช้สื่อในการเรียน
การสอนมาก โรงเรียนบ้านวังกว้างจึงต้องการให้ทุกห้องมีกล้องและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อทาสื่อ
และใช้สอนนักเรียน
๔. งบประมาณ ต้องการได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อการผลิตสื่อ
๑๒๐

๕. มาตรฐานอิส ลามศึกษาของสถานศึก ษาแต่ล ะแห่ งและแต่ล ะสังกัดแตกต่างกันมาก หลั กสู ตร
อิสลามศึกษาของโรงเรียนของรัฐซึ่งเปิดสอนทีหลังยังไม่เข้มข้นเท่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ครูก็ใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ จึงอยากให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนอิสลามศึกษา
ระหว่างโรงเรียนของรัฐกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ปัจจัยที่ทาให้ผู้ปกครองพอใจการสอนอิสลามศึกษา ครูมีความเห็นว่าเป็นเพราะ
๑. เด็กสามารถปฏิบัติได้ เช่น ตอนเช้าอ่านอัลกุรอาน ๑๐ นาทีในชั่วโมง Homeroom และละหมาด
ตอนเที่ยง
๒. นโยบายของผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งครู ทุกคนก็ให้ความร่วมมือ คือ ให้มีการละหมาดตอนเที่ยง
ร่วมกันทุกคน นักเรียนอ่านอัลกุรอานด้วยเสียงดังและชัดถ้อยชัดคา
ข้อเสนอของ ดร. รุ่ง แก้วแดง
เชิญครูจากศูนย์ฯตาดีกามาสอนด้วยกันได้ หรือไม่ เพื่อลดความซ้าซ้อน และเด็กจะได้ไม่ต้องใช้เวลา
เรียนนานเกินไป เพราะเด็กของเราใช้เวลาเรียนนานกว่าเด็กมาเลเซียซึ่งไม่ มีการเรียนที่ศูนย์ฯตาดีกาอีก เช่น
โรงเรียนทา MOU กับศูนย์ฯตาดีกา ให้นักเรียนเรียนอิสลามศึกษาที่โรงเรียนแล้วไปทบทวนที่ศูนย์ฯตาดีกา

๑๒๑

๕.๔ กรณีอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๕ บ้านบาลูกาลูวะ ตาบลตะโละหะลอ อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑ ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีพื้นที่ ๑๔ ไร่ครึ่ง เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี มีนายอับดุลรอแม การี
อูมา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอมาเป็นเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ มีนักเรียน ณ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จานวน ๙๐๒ คน บุคลากร ๕๘ คน
ผู้ให้ข้อมูล
๑. ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอุมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ วุฒิปริญญาตรีสาขาการ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า จ า ก วิ ท ย า ลั ย ค รู ย ะ ล า แ ล ะ ป ริ ญ ญ า โ ท ส า ข า ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
๒. นายเพาซี แซการี หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา สพป. ยะลา เขต ๑
๓. นายมะ เล๊าะแม โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะอัลมานีนวัลบานาต (ปอเนาะผู้สูงอายุ) หมู่ ๕ ตาบลตะ
โละหะลอ จบการศึกษาจากประเทศซูดาน เคยไปอยู่ประเทศซูดาน ๗ ปี ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอน
วิชาภาษาอาหรับในโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
๔. นายมะหะมะซอและ สือรี ครู (อัตราจ้าง) คอเต็บประจามัสยิดบือเร็ง จังหวัดนราธิวาส สอนวิชา
อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
๕. นายบุรฮัน อาแด ครู (อัตราจ้าง) บิหลันประจามัสยิดเกะรอ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา สอนวิชาภาษา
มลายูกลาง
๖. นายซูเฟียน ครูสอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
สอนวิชาอะกีดะ (หลักศรัทธา)
๗. นายมูหามะ อาแว ครู (อัตราจ้าง) บิดาเป็นอิหม่าม จบการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย
นักเรียนมีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม คือ การแสดงรากริชและซีละ
(ศิล ปะป้องกันตัว ) โดยมี นายตีพะลี อะตะบู ครูภูมิปัญญาไทยด้านกริชผู้ ได้รับการยกย่องจากสานักงาน
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เลขาธิการสภาการศึกษา มาช่วยสอนการแสดง มีกลุ่มร้ องเพลงอนาซิด มีการอ่านอัลกุรอาน เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการรอบด้านและเป็นคนดีของสังคม นักเรียนจากสภานักเรียนทาหน้าที่พิธีกร ในวันศุกร์นักเรียนแต่ง
กายด้วยชุดสีสันสดใสสวยงาม
มีอาคารสถานที่สาหรับการเรียนและการละหมาด มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งโรงเรียนธนาคาร ซึ่งบริหารโดยนักเรียน มีระบบบัญชีและการนาฝากเช่นเดียวกับ
ธนาคาร โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธกส. ได้รับรางวัลอันดับ ๑ ของประเทศไทย จาก ธกส. ในปี ๒๕๖๐
การจัดอิสลามศึกษาแบบเข้มของโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ผู้อานวยการโรงเรียน
ได้นาหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ มาเปิดสอนใน
โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ มีความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยใช้หลักอิสลาม และได้ดาเนิ นการร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ๘ สาระวิชา คือ อัลกุรอาน อัลหะดีษ (วจนะหรือคาสอน) อัลอัคลาก (จริยธรรม) อัลอากีดะห์
(หลักศรัทธา) อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัลฟิก ฮ์ (ศาสนบัญญัติ) ภาษามลายูกลาง และภาษาอาหรับ สาหรับ
ชั้น อิบ ตีดาอียะห์ (อิส ลามศึกษาตอนต้น ) และมุตตาวัซซีเฏาะห์ (อิส ลามศึกษาตอนกลาง) โดยนักเรียนมี
กิจกรรมละหมาดวันละ ๒ ครั้ง คือ หลังอาหารกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีการอ่านอัลกุรอาน มีการสวดดู
อาร์ และฝึกทักษะมุสลิม นักเรียนและครูต้องละหมาดทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างตรงเวลาทุกวัน โดยมี
สภานักเรียนคอยดูแลความเรียบร้อย มีการอบรมให้ข้อคิดหลังละหมาด และนักเรียนจะได้ออกไปละหมาดที่
มัสยิดในชุมชนทุกวันศุกร์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ คือ รอมมาฎอน อัลซูเราะห์
รายอ และเมาลิด
คะแนน O-NET และ I-NET อยู่ในระดับดี ผลการจัดการสอนอิสลามศึกษา ทาให้ได้รับการยอมรับ
และความไว้วางใจจากผู้ปกครอง มีนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มจาก ๔๐๐ คนเป็น ๙๐๔ คนในปัจจุบัน
ดร. รุ่ง แก้วแดง กล่าวว่านโยบายการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มและแบบโรงเรียนคู่ขนานเกิดขึ้นใน
สมัยที่ ดร. รุ่ง แก้วแดง ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพราะในอดีตโรงเรียนของรัฐ
ไม่ได้สอนศาสนา นักเรียนจึงลดลง กลายเป็นปัญหาวิกฤต แต่เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานเรียน
ศาสนาเพื่อเป็นคนดี และตรงกับเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
เป็นคนดีและคนเก่ง จากการติดตามพบว่าโรงเรียนบ้านตะโละหะลอดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถ
เป็นต้นแบบได้ มีนักเรียนเพิ่มขึ้น ทั้งที่มาจากชุมชนอาเภอรามัน และอาเภอชายขอบของจังหวัดนราธิวาส
ปัญหาของอิสลามศึกษา คือ การไม่ยอมรับกัน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาบางแห่งจัดสอบความรู้
ศาสนาของนักเรียนก่อนรับเข้าเรียน แม้เรียนจบชั้นอิบติดาอียะห์มาแล้วก็ต้องมาสอบเข้าเรียนที่ใหม่ ถ้าไม่ผ่าน
ก็ต้องเรียนซ้า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเรียนที่ซ้าซ้อน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนักเรียนไทยเรียนหนัก
กว่านักเรียนมาเลเซีย ทาให้มีเวลาเพื่อการเล่นกีฬาน้อย
ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอุมา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ กล่าวว่า ได้ศึกษารูปแบบ
การดาเนินงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและนามาปรับใช้ เช่น
๑. การให้เด็กสวดดูอาร์ตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล
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๒. การส่งเสริมให้ครูสอนอย่างเต็มที่ ไม่ส่งครูไปอบรมภายนอกซึ่งเป็นสาเหตุให้ครูทิ้งห้องเรียน
๓. มีบริการรถรับ -ส่ง โดยนาเงินสาหรับเด็กยากจนมาใช้ ปัจจุบันมีรถตู้ ๑๔ คันของประชาชนมา
ให้บริการ ทาให้นักเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง
๔. เน้นการสร้างเครือข่าย โรงเรียนได้เชิญวิทยากรอิสลามศึกษา ประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่ชุมชน
ยอมรับ เช่น อิหม่าม คอเต็บ โต๊ะครู เป็นต้น การเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาทาให้ ทุกคนได้มาเห็น มารู้และ
เข้าใจ บุคคลเหล่านี้ช่วยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนด้วย ในอดีตโรงเรียนเคยถูกโจมตีว่าโรงเรียน
สายสามัญของรัฐไม่สอนศาสนา แต่เมื่อมีเครือข่ายจึงเป็นโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาดูและแสดงความ
ชื่นชมว่าโรงเรียนจัดสอนศาสนาได้ดีไม่แพ้โรงเรียนเอกชน ทาให้ชุมชนมีความพึงพอใจ
๕. ครูสอนศาสนาอิสลามที่โรงเรียนบ้านตะโละหะลอส่วนใหญ่เป็นครูสอนที่ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา) ด้วย นักเรียนจึงผูกพันกับครู นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอยังได้ทา MOU กับ
โรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย มีครูจากประเทศอินโดนีเซียมาสอนวิชาภาษามลายูกลาง
๖. โรงเรียนฝึกเด็กชั้นประถมศึกษาให้ละหมาดก่อนกลับบ้าน โดยออกเสียงดังฟังชัดและคล่องแคล่ว
๗. ปรับปรุงอาคารสถานที่ นักเรียนอนุบาลมีห้องน้าในทุกห้ องเรียน นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน (รัฐจัดงบอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แต่โรงเรียนบริหารจัดการ
เองให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นเตรียมอนุบาลจานวนหนึ่งที่ผู้ปกครองนามาฝากไว้ได้รับประทาน
อาหารกลางวันด้วย)
คณะวิจัยได้ไปเยี่ยมห้องเรียนวิชาอัลกุรอาน ซึ่งแยกนักเรียนชาย-หญิงนั่งคนละฝั่ง ครูผู้สอนอธิบายให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าใจว่า การละหมาดทาให้ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า ศาสนาสอนว่าถ้าทาชั่วจะได้
บาป ต้องตกนรก ดังนั้น มุสลิมที่ดีจึงควรรักษาการละหมาดให้ได้ ๕ เวลา และประพฤติตนอยู่ในกรอบ ดังนั้น
ทุกคนต้องวางตารางชีวิต ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าถึง เช่น ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร เป็นต้น มีการซักถามให้นักเรียนตอบและมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนอิสลามศึกษา พบว่า ครูที่นี่ส่วนใหญ่สอนที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์
ด้วย นักเรียนจึงผูกพันกับครู เพราะพบกันทุกวัน ครูสร้างความเชื่อถือให้ชาวบ้าน มีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
อยู่แล้ว เมื่อครูมาสอนที่โรงเรียนนี้ ผู้ปกครองจานวนหนึ่งจึงย้ายบุตรหลานตามมาเรียนกับครูด้วย
การเรียนที่ศูนย์ฯตาดีกามีกิจกรรมทางศาสนามากกว่า ในขณะที่อยู่โรงเรียนเด็กต้องเรียนวิชาสามัญ
ด้วย แต่ที่ศูนย์ฯตาดีกาเน้นการสอนศาสนาเท่านั้นและสอนเป็นภาษามลายูกลาง แต่ที่โรงเรียนใช้ภาษาไทยกับ
ภาษามลายูกลาง ซึง่ การใช้ภาษามลายูกลางมีมากขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เนื่ องจากโรงเรี ย นสอนอิ ส ลามศึก ษาแบบเข้ ม การจัด นั กเรีย นเข้า สอบ I-NET จึ งเป็ นหน้า ที่ข อง
โรงเรียน และมีช่วงจัดสอนติวเพื่อเตรียมสอบ I-NET การที่ครูสอนเด็กคนเดิมทุกวัน จึงมีการติดตามเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนไม่เบื่อ เพราะครูมีสิ่งใหม่ๆ มาสอนเสมอ คะแนน I-NET ก็ดีขึ้น นักเรียนที่ไปสอบเรียน
ต่อโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาก็สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้เรียนห้ องดี สามารถต่อยอดในชั้นสูงขึ้นได้ ทันที
โดยไม่ต้องเรียนศาสนาซ้าอีก
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วิธีสอน คือ เปิดวิ ดีทัศน์ให้นักเรียนดู ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ ใช้บทเพลงซึ่งนักเรียนชอบฟัง
และชอบร้องเพลงมากอยู่แล้วจึงเรียนสนุก ครูประเมินผลการเรียนโดยใช้วิธีให้เด็กปฏิบัติ เช่น การอ่าน และ
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
โต๊ะครู กล่าวว่า ภูมิใจมากที่เด็กกลับไปบ้านแล้วสามารถละหมาดได้ ทุกวันศุกร์โต๊ะครูจะพานักเรียน
ไปเยี่ ยมมัสยิ ดต่างๆ หลายแห่ งเพื่อละหมาดร่วมกับชาวบ้าน และเป็นการประชาสั มพันธ์โ รงเรียนไปด้ว ย
รวมทั้งโต๊ะครูก็อ่านคุตะบะห์ (บรรยายธรรม) ทาให้คนในชุมชนรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
คณะครูมีความเห็นว่า ถ้าจะให้การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐประสบความสาเร็จ
ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
๑. ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสาคัญอย่างมาก ต้องมีความเข้าใจและเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน
๒. ครูต้องมีความรู้ความสามารถทั้งความรู้และการสอนอิสลามศึกษา โดยเฉพาะวิชาที่ยากที่สุด คือ
ภาษาอาหรับ
๓. เด็กเรียนแล้วต้องประพฤติตามหลักศาสนา พฤติกรรมดีขึ้น ช่วยเหลือพ่อแม่ และเป็นผู้นาได้
๔. ต้องมี การอบรมครู โรงเรี ย นบ้ านตะโละหะลอ ดาเนินการโดยจัดกิจกรรมช่ว งปิดเทอมเดือน
เมษายน เป็นเวลา ๓-๔ วัน จัดอบรมศาสนา เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนเสริม มีการนาเสนอ
ผลงานในรูปแบบซุ้ม ๘ สาระวิชา
๕. สิ่ งที่ อยากได้ รั บ การสนั บ สนุ น คื อ สื่ อ การสอน เช่น จอโทรทัศน์ ที่มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง เพื่ อให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อดีขึ้น
๖. อยากให้หน่วยงานของรัฐดูแลอิสลามศึกษาให้มากขึ้น
นายเพาซี แซการี หัวหน้าศูนย์อิสลามศึกษา สพป. ยะลา เขต ๑ กล่าวว่า ถ้าจะให้การสอนอิสลาม
ศึกษาประสบความสาเร็จ เงื่อนไขคือ
๑. ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนด้วยตนเอง
๒. ครู ต้องมีจานวนเพียงพอทุกวิชา มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านในวิชาที่สอน โดยเฉพาะวิชา
ภาษามลายูกลาง และวิชาภาษาอาหรับ ต้องรู้หลักภาษาเป็นอย่างดี
๓. สื่อ ต้องมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๔. ความพร้อมของอาคารสถานที่ โรงเรียนต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการอิสลามศึกษา
อนึ่ ง ครู ที่ ส อนอิ ส ลามศึ ก ษาแบบเข้ ม คื อ ผู้ ที่ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ กโดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษา (สพป.) เพื่อสอบได้แล้วทาสัญญาจ้างกับเขตพื้นที่ การศึกษา คุณสมบัติคือ จบปริญญาตรีและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาครู หรือจบปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์โดยตรง
นายปริญญา มะรียา ประธานองค์กรเยาวชนตาบลเกะรอ อาเภอรามัน และประธานกลุ่มจิตอาสา
กู้ภัยอิควะห์รามัน ในฐานะประชาชนในชุมชน กล่าวว่า ในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ได้มองเห็นพัฒนาการ
ของโรงเรียนบ้ านตะโละหะลอว่ามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความนิยมจากคนในชุมชนมากขึ้น การ มี
หลักสูตรอิสลามศึกษาทาให้โรงเรียนนี้เป็นที่รู้จัก มีเด็กมาเข้าเรียนมากขึ้น มีเด็กจากพื้นที่ต่างอาเภอ เช่น
๑๒๕

อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มาเรียนด้วย กล่าวได้ว่า ขณะนี้ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอเป็นโรงเรียนอันดับ
๑ ในอาเภอรามัน นักเรียนเป็นเด็กดีมีระเบียบ ผู้บริหารมีความคิดกว้างไกลและมุ่งมั่นพัฒนาตลอดเวลา

๑๒๖

๕.๕ กรณีอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนสวนพระยาวิทยา อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๔ หมู่ ๑ ตาบลดุซงญอ อาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และอิสลามศึกษาตอนกลาง (ม.๑-ม.๓) ถึงระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ข้อมูล
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีนักเรียนจานวน ๘๒๒ คน ครูและบุคลากรจานวน ๖๕ คน
ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อโรงเรียนสวนพระยาวิทยาเกิดขึ้น โดยประชาชนดุซงญอมีความประสงค์จะให้มีโรงเรียน
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมตอนต้น สภาตาบลดุซงญอได้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๔
โดยเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามลาดับต่อมา
๑๒๗

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ สลาม ไหว้ มีน้าใจ แต่งกายสุภาพ
เอกลักษณ์ คือ โรงเรียน ๒ หลักสูตร อิสลามศึกษาแบบเข้ม
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสวนพระยาวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ๒ หลักสูตร เน้นพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่มั่งคงในอนาคต ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
๑. จัดการเรียนที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นเลิศทางวิชาการ
๔. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
ผู้ให้สัมภาษณ์
๑. นายอับดุลฮาลี แวดอเล๊าะ ผู้อานวยการโรงเรียน
๒. นางมาเรีย สรรเพชุดา ครูภาษาอังกฤษ ทาหน้าที่รองผู้อานวยการสถานศึกษา
๓. นางสาวอิลฮาม บือราเฮง ครูสอนวิชาอัลกีดะห์ (หลักศรัทธา) จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์
๔. นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต โต๊ะอิหม่าม จบการศึกษาปริญญาตรี
๕. นายอิสบูเลาะห์ โด ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จบการศึกษาจากประเทศปากีสถาน
๖. นายนิแม มะดีเย๊าะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ดูแลคุณภาพวิชาต่างๆ ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา
และนิเทศการสอนแต่ละวิชา
๗. นายมะซอและ มาหะ หัวหน้าอิสลามศึกษา ดูแลด้านศาสนาทั้งหมด
นายอับดุลฮาลีม แวดอเล๊าะ ผู้อานวยการโรงเรียนกล่าวว่า โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ถือเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบลดุซงญอและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอจะแนะ
สาเหตุที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยาเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มก็เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในปี ๒๕๔๗ ครั้งนั้นมีโรงเรียนหลายแห่งถูกเผา โรงเรียนสวนพระยาวิทยาได้สอบถามความ
ต้องการของคนในชุมชน พบว่าต้องการให้โรงเรียนสอนศาสนาแก่นักเรียน แต่ช่วงแรกยังไม่มีงบประมาณ จึง
ขออาสาสมัครจากโต๊ะอิหม่ามมาช่วยกันคิด โดยมีกรรมการสถานศึกษาซึ่งคัดเลือกจากผู้แทนประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ ตาดีกา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะครูที่ประชาชนศรัทธา และอดีตแนวร่วมพัฒนาชาติไทย มาประชุม
หลอมรวมความคิดกันว่าจะเดินหน้าสอนอิสลามศึกษาอย่างไร คณะกรรมการสถานศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนดี
มาก มาเยี่ยมเยียนตลอดเวลา
ในช่วง ๒ ปีแรกของการดาเนินงานทุกคนเหน็ดเหนื่อยมากเพราะไม่มีงบประมาณ แต่มีใจที่จะทางาน
โดยได้เริ่มจากการมีจิตอาสา แต่ปัจจุบันผู้สอนได้รับค่าตอบแทนทุกคนแล้ว โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สอน
๑๒๘

อิสลามศึกษาทัว่ ไปอาจสอนเพียงสัปดาห์ละ ๒ คาบ แต่หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของโรงเรียนสวนพระยา
วิทยาสอน ๑๐ คาบต่อสัปดาห์ และละหมาดวันละ ๒ ครั้ง เริ่มเรียน ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๑๕ น. เรียนศาสนา
ภาคเช้า ๒ คาบ ระหว่าง ๙.๓๕ น.-๑๑.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑ คาบ ระหว่าง ๑๓.๓๐ น.-๑๔.๒๐ น. คาบละ
๕๐ นาที ขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจเรียนคาบละ ๑ ชั่วโมง
แม้จะสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย จึงสอนให้นักเรียนรู้จักสลามและ
ไหว้ เป็นการรวมสิ่งที่ดีให้นักเรียนปฏิบัติ สร้างเด็กให้เป็นคนดี เด็กบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็จัดสอน
ภาษาไทยให้ เพื่อให้สามารถเรียนวิชาต่างๆ ได้
โรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้น ม.๔ และ ม.๕ ไปสอนตาดีกา โดยอบรมความเป็นครู การมีจิตอาสา และ
ความรับผิดชอบให้ก่อน ซึ่งในการสอนอิสลามศึกษานั้นตลาดต้องการครูมาก แต่มีครูไม่พอ โรงเรียนจึงฝึกเด็ก
ให้เป็นครู นักเรียนหลายคนได้รับทุนไปศึกษาต่อ นอกจากนี้ ชุมชนยังมาขอนักเรียนไปร่วมสวดละหมาดศพ
ทาให้นักเรียนมีประสบการณ์จริง
โรงเรียนสวนพระยาวิทยาได้รับรางวัล To Be Number One ระดับประเทศ โดยนักเรียนไม่ต้องเต้น
หรือร้องราทาเพลง แต่มีกิจกรรมทางเลือกอื่นที่ไม่ขัดหลักศาสนา และในโรงเรียนก็ไม่มีปัญหายาเสพติด
นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล OBEC Award ของ สพฐ. รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการสานฝันกีฬา และโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ
ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจนมีปัญหาห้องเรียนไม่พอ โรงเรียนได้รับเด็กเพิ่มตามความพร้อม ขณะนี้
กาลังก่อสร้างอาคารเพิ่มตามงบประมาณที่ได้รับ คะแนน I-NET ของโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นทุกปี
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) อิสลามศึกษาระดับกลาง (มุตตาวัตซีเตาะห์)
ปีการ
ค่าคะแนนเฉลี่ยจาแนกตามระดับ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สาระการเรียนรู้
ศึกษา
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร ๒๕๕๘ ๔๒.๒๐ ๑๓.๕๕ ๔๖.๖๗ ๑๕.๓๑ ๔๗.๘๔ ๑๔.๘๐ ๔๙.๘๘ ๑๕.๖๒
๒๕๕๙ ๔๖.๓๓ ๑๑.๕๔ ๔๐.๒๓ ๑๒.๓๖ ๔๐.๑๖ ๑๒.๘๕ ๔๑.๒๑ ๑๒.๒๘
อัลหะดีษ
๒๕๕๘ ๓๖.๗๕ ๑๐.๗๑ ๔๑.๗๑ ๑๓.๐๙ ๔๓.๐๐ ๑๑.๙๗ ๔๔.๘๑ ๑๒.๙๑
๒๕๕๙ ๔๓.๖๗ ๑๒.๕๗ ๔๐.๔๘ ๑๓.๗๙ ๔๐.๕๓ ๑๒.๖๓ ๔๓.๒๖ ๑๓.๕๙
อัลอะกีดะฮ์
๒๕๕๘ ๔๓.๘๘ ๑๕.๒๐ ๕๒.๑๐ ๑๖.๘๒ ๕๒.๔๐ ๑๖.๒๒ ๕๔.๘๑ ๑๕.๗๐
๒๕๕๙ ๕๐.๒๐ ๑๓.๑๒ ๔๔.๔๐ ๑๕.๕๗ ๔๕.๘๓ ๑๕.๑๔ ๔๘.๑๒ ๑๕.๗๖
อัลฟิกฮ์
๒๕๕๘ ๓๕.๕๐ ๑๐.๐๒ ๔๑.๙๔ ๑๓.๔๙ ๔๒.๘๐ ๑๒.๔๗ ๔๓.๔๗ ๑๒.๗๐
๒๕๕๙ ๓๙.๕๙ ๙.๙๐ ๓๗.๗๗ ๑๑.๖๕ ๓๘.๗๗ ๑๐.๗๔ ๓๙.๖๑ ๑๑.๐๖
อัตตารีค
๒๕๕๘ ๓๐.๐๙ ๗.๗๗ ๓๓.๗๘ ๑๐.๒๙ ๓๕.๒๗ ๑๐.๒๐ ๓๕.๖๗ ๑๐.๖๙
๒๕๕๙ ๓๖.๑๕ ๙.๕๘ ๓๓.๓๖ ๑๐.๓๙ ๓๕.๖๒ ๑๐.๔๗ ๓๖.๐๖ ๑๑.๑๔
๑๒๙

สาระการเรียนรู้
อัลอัคลาก
ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ

ปีการ
ศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ค่าคะแนนเฉลี่ยจาแนกตามระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
Mean S.D. Mean S.D.
๕๔.๑๗ ๑๖.๐๖ ๕๗.๒๙ ๑๗.๑๕
๔๒.๔๑ ๑๔.๕๔ ๔๔.๑๗ ๑๕.๘๓
๕๓.๓๑ ๑๓.๓๕ ๔๗.๕๕ ๑๘.๒๓
๓๑.๐๖ ๑๒.๓๕ ๓๘.๓๘ ๑๖.๔๓
๒๖.๙๐ ๗.๗๗ ๓๗.๔๙ ๑๘.๓๓
๓๖.๒๔ ๑๖.๖๕ ๔๐.๑๒ ๑๖.๕๐

(จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สังกัด
ประเทศ
Mean S.D. Mean S.D.
๖๐.๒๕ ๑๖.๕๓ ๖๑.๘๙ ๑๖.๓๗
๔๔.๑๓ ๑๔.๗๔ ๔๗.๐๓ ๑๕.๕๐
๔๔.๐๗ ๑๗.๖๘ ๔๑.๔๕ ๑๗.๔๔
๓๔.๗๒ ๑๕.๐๙ ๓๔.๔๘ ๑๕.๐๔
๓๖.๘๔ ๑๗.๕๒ ๓๔.๓๓ ๑๖.๐๔
๔๐.๐๕ ๑๘.๑๑ ๓๘.๓๕ ๑๕.๓๓

จะเห็นว่าในปี ๒๕๕๘ ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) อิสลามศึกษาระดับกลาง (มุตตา
วัตซีเตาะห์) ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ได้คะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศในทุกวิชา แต่ในปี ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ๔
วิชา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดคือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) วิชาที่ได้คะแนนต่าสุด คือ
ภาษาอาหรับ และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่ได้คะแนนสูงสุด คือ อัลอากีดะห์ (หลักศรัทธา) วิชาที่ได้คะแนน
ต่าสุด คือ ภาษามลายู
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) อิสลามศึกษาระดับปลาย (ซานาวียะห์)
ปีการ
ค่าคะแนนเฉลี่ยจาแนกตามระดับ (จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สาระการเรียนรู้
ศึกษา
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.
อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร ๒๕๕๘ ๓๑.๘๙ ๙.๗๙ ๓๙.๐๖ ๑๔.๔๕ ๓๒.๔๕ ๑๐.๓๙ ๓๘.๖๗ ๑๒.๗๗
๒๕๕๙ ๔๑.๕๕ ๑๐.๕๕ ๔๑.๕๐ ๑๗.๒๙ ๓๓.๔๒ ๑๑.๔๕ ๔๑.๑๓ ๑๖.๔๐
อัลหะดีษ
๒๕๕๘ ๔๔.๔๕ ๑๓.๗๖ ๔๗.๐๑ ๑๖.๘๓ ๔๓.๔๕ ๑๓.๗๘ ๔๙.๓๑ ๑๖.๑๙
๒๕๕๙ ๔๕.๘๘ ๑๐.๗๐ ๓๗.๓๕ ๑๕.๒๓ ๓๘.๕๓ ๑๒.๗๑ ๔๐.๐๒ ๑๕.๕๖
อัลอะกีดะฮ์
๒๕๕๘ ๔๒.๒๓ ๑๐.๒๓ ๔๖.๖๒ ๑๒.๒๙ ๔๓.๑๖ ๑๐.๒๗ ๔๘.๔๒ ๑๑.๖๘
๒๕๕๙ ๔๑.๕๒ ๙.๓๐ ๓๓.๙๖ ๑๑.๐๓ ๓๓.๒๓ ๙.๗๔ ๓๔.๑๓ ๑๐.๒๓
อัลฟิกฮ์
๒๕๕๘ ๓๖.๒๙ ๑๐.๙๑ ๓๙.๗๙ ๑๒.๒๔ ๓๖.๖๔ ๑๐.๔๐ ๔๑.๕๖ ๑๑.๔๗
๒๕๕๙ ๓๐.๖๔ ๘.๒๓ ๓๖.๖๙ ๑๒.๖๕ ๓๒.๗๙ ๙.๒๕ ๓๗.๗๒ ๑๑.๘๙
อัตตารีค
๒๕๕๘ ๓๔.๖๑ ๘.๕๗ ๓๕.๔๓ ๑๐.๕๓ ๓๕.๑๕ ๙.๖๑ ๓๗.๒๒ ๑๐.๔๙
๒๕๕๙ ๓๖.๕๗ ๙.๒๘ ๓๑.๙๓ ๑๑.๔๐ ๓๓.๕๘ ๑๐.๓๙ ๓๓.๔๔ ๑๒.๓๓
อัลอัคลาก
๒๕๕๘ ๓๕.๐๖ ๑๒.๓๓ ๔๓.๕๗ ๑๘.๓๗ ๓๕.๔๔ ๑๒.๖๗ ๔๔.๓๗ ๑๗.๒๖
๑๓๐

สาระการเรียนรู้

ภาษามลายู
ภาษาอาหรับ

ปีการ
ศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ค่าคะแนนเฉลี่ยจาแนกตามระดับ
โรงเรียน
จังหวัด
Mean S.D. Mean S.D.
๕๐.๙๑ ๑๕.๗๖ ๕๐.๓๒ ๑๗.๖๙
๓๑.๖๓ ๑๓.๐๕ ๔๑.๑๓ ๑๖.๖๖
๒๘.๐๓ ๑๐.๒๘ ๓๒.๙๔ ๑๔.๓๓
๒๑.๔๗ ๖.๐๕ ๓๔.๓๒ ๑๘.๕๙
๓๐.๕๗ ๑๕.๘๔ ๒๖.๖๗ ๑๔.๓๔

(จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
สังกัด
ประเทศ
Mean S.D. Mean S.D.
๕๑.๖๐ ๑๔.๔๗ ๕๓.๑๔ ๑๗.๑๐
๓๑.๓๒ ๑๒.๗๐ ๓๖.๘๙ ๑๖.๙๘
๒๖.๒๓ ๑๐.๐๔ ๒๙.๙๕ ๑๓.๕๒
๒๒.๓๗ ๘.๒๔ ๓๑.๔๐ ๑๘.๑๐
๒๓.๐๖ ๙.๘๓ ๒๕.๐๓ ๑๑.๔๖

ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) อิสลามศึกษาระดับปลาย (ซานาวียะห์) ก็เช่นกัน ในปี
๒๕๕๘ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้ ต่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศในทุกวิชา แต่ในปี ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ ๕ วิชา คือ
วิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอะกีดะฮ์ วิชาอัตตารีค และวิชาภาษาอาหรับ โดยในปีการศึกษา
๒๕๕๘ วิชาที่ได้คะแนนสูงสุดคือ อัลหะดีษ (วจนะ) วิชาที่ได้คะแนนต่าสุด คือ ภาษาอาหรับ และในปีการศึกษา
๒๕๕๙ วิชาที่ได้คะแนนสูงสุด คือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) วิชาที่ได้คะแนนต่าสุด คือ ภาษามลายู ตามด้วยภาษา
อาหรับ
ขณะนี้ โรงเรียนสวนพระยาวิทยากาลังทายุทธศาสตร์ “สวนพระยา Model” เพื่อแลกเปลี่ยนและ
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ศึกษา นับตั้งแต่ขั้นที่หนึ่ง คือ การจัดทาแผน ๕ ปีแรก รณรงค์ให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม ขั้นที่สอง ทาแผน ๕ ปีสู่ความเป็นเลิศ เมื่อสองปีที่แล้วคะแนน O-NET ได้เป็นอันดับหนึ่งของ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร. รุ่ง แก้วแดง ได้กล่าวเสริมว่า โจทย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ คือ โรงเรียนขนาดใหญ่
เหลือไม่กี่โรง เนื่องจากนักเรียนลดลง กลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่สามารถแข่งขันกับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามได้ โรงเรียนประจาอาเภอเกือบไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่แล้ว การที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
สามารถทวนกระแสแนวโน้มขึ้นมาได้ ถือเป็นความสาเร็จที่น่าถอดบทเรียนอย่างมาก ถือเป็น “นักรบ
ชายแดน” ที่สู้กับความยากลาบากจนประสบชัยชนะ
นางมาเรีย สรรเพชุดา ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เล่าว่า เดิมเป็นครูสอนที่อาเภอสุคิริน เมื่อเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในปี ๒๕๔๗ ได้เห็นเหตุการณ์เผาโรงเรียน จึงขอย้ายมาสอนที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่า เมื่อย้ายมาใหม่ๆ ยังมีนักเรียนน้อย มีอาคารเพียง ๓ หลัง บรรยากาศเงียบเหงา ช่วง
ปลายปี ๒๕๔๗ สพฐ. มีโครงการเปิดหลักสูตรอิสลามศึกษา โรงเรียนสวนพระยาวิทยาจึงออกสารวจความเห็น
ของชุมชนว่า ถ้าโรงเรียนจะเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มชุมชนเห็นด้วยหรือไม่ เมื่อพบว่าชุมชนเห็นด้วยก็
เริ่มดาเนินการ โดยได้โต๊ะอิหม่ามมาช่วยดูแลหลักสูตร มีการคัดเลือกครูผู้สอนหรืออุสตาซตามคุณสมบัติที่
กระทรวงฯกาหนด ทั้งเรื่องความรู้และการไม่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบ โดยโต๊ะอิหม่ามช่วยคัดกรองร่วมกับ
กรรมการสถานศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ครูชุดแรก ๖ คนจบมาจากต่างประเทศ ไม่มีวุฒิครู แต่มี
๑๓๑

ประสบการณ์การสอน บางคนเคยสอนที่ศูนย์ฯตาดีกา ทางโรงเรียนจึงกาหนดให้ครูวิชาสามัญเป็นพี่เลี้ยง ปี
ต่อมามีครูเพิ่มเป็น ๘ คน ปัจจุบันมี ๑๔ คน ได้ขยับฐานะเป็นพนักงานราชการ ๓ คน บางคนได้บรรจุเป็นครู
ผู้ช่วย มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น คุณภาพชีวิตครูดีขึ้น รวมทั้งคุณภาพชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชนก็ดี
ยิ่งขึ้น
นางมาเรีย สรรเพชุดา กล่าวว่าโรงเรียนสวนพระยาวิทยาเปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในปี
๒๕๔๘ จากการผลักดันของนายประเสริฐ แก้วเพชร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น กับนาย
ปราโมทย์ แก้วสุข ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสาเร็จของการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม เกิดจากการทางานร่วมกันและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยการนาของโต๊ะอิหม่าม ซึ่งเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ทาให้ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ และส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนมากขึ้น ทาให้มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก ๒๑๖ คน ในปี ๒๕๔๗ เป็น ๘๒๒ คนในปัจจุบัน
เมื่อ ๓ ปีที่แล้วพบว่าข้อสอบ I-NET ออกตามแบบเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึง
เปลี่ยนแบบเรียนให้เหมือนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกวิชา
โรงเรียนดูแลให้ครูสอนศาสนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (Professional Learning
Community-PLC) เช่นเดียวกับครูสอนวิชาสามัญ แต่เพิ่งทาได้ภาคเรียนเดียว ต้องรอดูผลที่จะเกิดขึ้นในปี
การศึกษาหน้า แต่การอบรมภายนอกมีปัญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมักจัดอบรมในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่เป็นวันทางานของโรงเรียนรัฐ
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ทากิจกรรมอิหม่ามเด็ก และให้นักเรียนทาสื่อการสอนสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษาในพื้นที่
นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต ตาแหน่งอิหม่ามประจามัสยิดดุซงญอ ประธานชมรมอิหม่ามอาเภอจะแนะ
ประธานชมรมตาดีกาอาเภอจะแนะ และประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานและวัฒนธรรมอาเภอจะแนะ เป็น
โต๊ะอิหม่ามที่พูดภาษาไทยได้ดี กล่าวว่าไม่มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนมาก่อน แต่อาศัยความร่วมมือกับ
ชาวบ้านและครู ช่วยกันคิดว่าทาอย่างไรจะให้โรงเรี ยนของรัฐสอนศาสนาได้ และได้พากันไปศึกษาดูงานการ
สอนวิชาสามัญควบคู่ศาสนาที่โรงเรียนดารุส สลาม ซึ่งเปิดสอนมาหลายสิบปีแล้ว เนื่องจาก ผอ. อับดุลฮาลีม ก็
เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนนั้นมาก่อน จากการดูงานดังกล่าวได้รับ เอกสารหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช
๒๕๔๖ และคู่มือการสอน เพราะในขณะนั้นยังไม่มีหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับโรงเรียนของรัฐ นักเรียนจบ
ป.๖ ที่มาเข้าเรียนบางคนไม่เคยเรียนตาดีกามาก่อนเลย จึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องคิดว่าจะทาอย่างไรให้เด็กอ่าน
ออกเขียนได้ทั้งภาษามลายูและภาษาอาหรับ ปีแรกมีครู ๖ คน ปีต่อมามีครูเพิ่มเป็น ๘ คน
อันที่จริงประชาชนต้องการให้โรงเรียนสอนอิสลามศึกษามานานแล้ว การสอนศาสนามุ่งหมายให้
ผู้เรียนเป็นคนดี ปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้ ส่วนการสอนวิชาสามัญมุ่งเข้ามหาวิทยาลัย
มีอาชีพที่ดีและครอบครัวเข้มแข็ง แต่รัฐไม่เคยดูแลให้มีการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและไม่เคยทา
มาก่อน ช่วงแรกโรงเรียนสวนพระยาวิทยาจึงถูกตั้งคาถามจากสังคมว่า “จะทาได้หรือ” แต่ทุกคนใน
คณะทางานก็พยายามทาให้ดีที่สุด ไม่มีค่าตอบแทน มีแต่จิตอาสา
๑๓๒

ปัจจัยที่สาคัญ คือ ผู้อานวยการโรงเรียนเข้ากับสังคมได้ดี และตั้งกรรมการสถานศึกษาจากทุก ภาค
ส่วนของชุมชนในอาเภอจะแนะ และคุณภาพครูของโรงเรียนสวนพระยาวิทยาก็เกือบเท่ากับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา
แนวความคิดที่จะบูรณาการการสอนศาสนากับวิชาสามัญเป็นเรื่องเก่าที่มีมานานแล้ว เคยคิดที่จะ
บูรณาการการเรียนชั้นประถมศึกษากับตาดีกา แต่ปัญหาคือ โรงเรียนประถมศึกษาใช้ภาษาไทยสอน แต่ตาดีกา
ใช้ภาษามลายู โรงเรียนของรัฐไม่ตั้งใจสอนศาสนาอย่างจริงจัง ทาให้บูรณาการกันได้ยาก
จึงขอเสนอว่า โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐสอนเพียงภาคเช้าครึ่งวันเหมือนประเทศมาเลเซีย และช่วง
บ่ายให้นักเรียนไปเรียนตาดีกา เพื่ อจะได้ไม่ต้องเรียนวันเสาร์ -อาทิตย์ นักเรียนจะได้ มีเวลาพักผ่อนหรือทา
กิจกรรมอื่นๆ ตาดีกาเป็นวิถีชีวิตของคนมุสลิม รัฐจะเลิกศูนย์ฯตาดีกาไม่ได้ แต่ลดชั่วโมงเรียนได้
นางสาวอิลฮาม บือราเฮง เป็นครูสอนวิชาอัลกีดะห์ (หลักศรัทธา) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ กล่าวว่า ครูที่นี่ไม่มีการแตกแยก ช่วยเหลือกันทั้งครูสอนวิชาสามัญและ
ครูสอนศาสนา การเรียนการสอนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางใช้ภาษามลายู อักษรยาวีเป็นหลัก และชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลายใช้ภาษาอาหรับ ในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนใช้ทั้งภาษามลายู ภาษาอาหรับ และ
ภาษาไทย
ข้อสอบ I-NET เคยมีปัญหาเรื่อง สทศ. พิมพ์ข้อสอบผิด และพบว่าข้อสอบออกตามเนื้อหาแบบเรียน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทางโรงเรียนจึงหันไปใช้ตาราเรียนที่จัดพิมพ์โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะคิดว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นผู้ออกข้อสอบ
ปัจจุบันโรงเรียนใช้ทั้งหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
นายอับดุลเล๊าะ ดือราแม หัวหน้ากลุ่มสาระศาสนา ครูสอนวิชาภาษาอาหรับ จบการศึกษาจาก
ประเทศปากีสถาน เคยสอนที่โรงเรียนเวียงสุวรรณมาก่อน ปัจจุบันสอนวิชาภาษาอาหรับ กล่าวว่า ในบรรดา ๘
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอาหรับเป็นวิชาที่ยากที่สุดสาหรับนักเรียน เพราะนักเรียนไม่เคยชินกับไวยากรณ์
และบริบทในสังคมก็ไม่เอื้อให้ใช้ภาษาอาหรับ แม้อ่านได้แต่อาจแปลความหมายไม่ได้ ถ้าจะเรียนศาสนาให้
ได้ผลนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอาหรับอย่างดี ภาษาที่ใช้สอนวิชานี้ใช้ทั้งภาษามลายูและภาษา
อาหรับ ครูสอนศาสนาที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยาส่วนใหญ่จบจากต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย ปากีสถาน
อียิปต์ ซีเรีย ส่วนในวิชาสามัญครูพูดกับนักเรียนเป็นภาษาไทย ทาให้นักเรียนทุกคนพูดภาษาไทยชัด
นายมะซอและ มาหะ ดูแลฝ่ายบริหารทั่วไป และดูแลกิจการนักเรียน เคยสอนที่โรงเรียนอัตตัรกียะ
อิสลามียะห์มาก่อน เคยไปศึกษาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อาเภอมายอ ซึ่ง
สามารถดึงดูดเด็กมาเรียนได้มาก เมื่อเห็นโรงเรียนอื่นทาได้ จึงเชื่อมั่นว่าโรงเรียนสวนพระยาวิทยาก็น่าจะทา
ได้เช่นกัน
ปัญหาและอุปสรรค
ประการที่หนึ่ง ปัญหาที่สาคัญคือ รัฐเปิดให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ แต่ขาดการ
นิเทศการศึกษา ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา ทางโรงเรียนจึงต้องแก้ไขโดยนิเทศกันเองภายใน การไม่มี
๑๓๓

ศึกษานิเทศก์ทาให้ส่วนกลางไม่รู้ปัญหาจริง ซึ่งใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอุสตาซกว่า ๑,๐๐๐ คน บาง
โรงเรียนคัดเลือกโดยใช้ระบบอุปถัมภ์ เพราะรัฐจ่ายเงินเดือนให้ แต่ไม่ได้สอนอย่างจริงจัง เพราะไม่มีระบบ
การนิเทศติดตาม จึงไม่รู้สภาพความเป็นจริง ซึ่งคนที่จะเป็นครูต้องมี “ความเป็นครู” ถ้ามีการนิเทศจะทาให้รู้
ปัญหา ปัจจุบันการคัดเลือกครูสอนศาสนาเป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา (สพม. ๑๕) ตั้งแต่ปีการศึกษานี้
ประการที่สอง นโยบายไม่ต่อเนื่องเพราะการย้ายผู้บริหาร โรงเรียนของ สพฐ. ที่สอนอิสลามศึกษา
แบบเข้มไม่ค่อยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เวลาประชุมมักพูดแต่เรื่องการบรรจุครู ผู้บริหารสถานศึกษาก็
เปลี่ยนบ่อย แต่โรงเรียนสวนพระยาวิทยาไม่เคยเปลี่ยนผู้บริหารมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ทาให้มีความต่อเนื่องใน
นโยบายการบริหารเหมือนกับโรงเรียนเอกชน
ประการที่สาม รัฐไม่ให้งบประมาณค่าตาราเรียน ให้แต่ค่าตอบแทนครู และไม่มีงบประมาณให้กับสื่อ
การเรียนการสอน โรงเรียนต้องใช้วิธีแบ่งปันกับวิชาสามัญ
ประการที่สี่ ไม่มีการอบรมสัมมนา ส่วนใหญ่จัดให้แต่ครูสอนวิชาสามัญ ครูสอนศาสนาจะแทรกเข้าไป
ในการอบรมได้เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอน การใช้สื่อสมัยใหม่
ประการที่ห้า ขาดการนิเทศ ซึ่งไม่มีการนิเทศติดตามเลย
ประการที่หก ไม่มีการเปิดโอกาสให้ครูสอนศาสนา (อุสตาซ) ของรัฐไปเรียนต่อ ในขณะที่อุสตาซ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ไปเรียนต่อฟรี โดยได้รับงบประมาณจาก ศอ.บต. ซึ่งอาจเป็นเพราะของ
รัฐมีครูน้อยและไม่มีผลงานเป็นที่รับรู้เชิงประจักษ์
ประการที่เจ็ด หนังสือแบบเรียนส่วนใหญ่มีแต่คาบรรยายเป็นตัวอักษร พิมพ์ขาวดา ไม่มีภาพสี และไม่
มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้ไม่น่าสนใจ
ดร. รุ่ง แก้วแดง กล่าวเสริมว่า ปัญหาของอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ต่างคนต่างทา
การเรียนซ้าซ้อน ใช้เวลาเรียนนาน เรียนแต่ทฤษฎี ไม่ลงปฏิบัติ และไม่เชื่อมโยงกันระหว่างสถานศึกษา
แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
๑. ผอ. อับดุลฮาลีม เสนอว่า รัฐต้องลงทุนให้การจัดอิสลามศึกษาทาได้ดี ได้มาตรฐาน โดยประเมิน
และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดอิสลามศึกษาได้ดีเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โรง เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
๒. โต๊ะอิหม่ามอับดุลฮาดี เสนอว่า รัฐต้องมีนโยบายอิสลามศึกษาที่ชัดเจน และต้องดูแลให้ทั่วถึง
นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ใน
ฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในยุคนั้น ได้เริ่มคิดร่วมกับ ดร. รุ่ง แก้วแดง เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเสริมให้โรงเรียนของรัฐในสังกัด สพฐ. เปิดสอนหลักสูตร
อิส ลามศึก ษา โดยเปิ ดหลั กสู ต รเป็ น ๓ ช่ว งชั้น คื อ อิ ส ลามศึกษาตอนต้น (อิบ ติดาอี ยะห์ ) อิส ลามศึกษา
ตอนกลาง (มุตตาวัซซีเฏาะห์) และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ใช้หลักสูตรแบบเรียนเช่นเดียวกับ
ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม หลังจาก ดร. รุ่ง พ้นจากตาแหน่งทางการเมืองแล้ ว ก็ได้ส านต่อ
โครงการสืบเนื่องมา เคยวางแผนว่าหลังจากดาเนินงานไประยะหนึ่งจะบูรณาการระหว่างวิชาสามัญกับวิชา
ศาสนา เพราะเคยไปดูงานที่โรงเรียน Malek Fahd Islamic School นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเดิม
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สอนศาสนาอย่างเดียว ต่อมาได้บูรณาการจนเหลือวิชาศาสนาที่ต้องเรียนเพียง ๑๒ หน่วยกิตเท่านั้น และได้
วางแผนที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ฝ่ายความมั่นคงมองอีกมุมหนึ่ง จึง
ต้องหยุดโครงการขยายผลไว้ก่อน ปัจจุบันอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐอยู่ในภาวะชะงักงัน ไม่มีใครสานต่อ
ไม่ขยายผล ไม่จัดสรรงบประมาณ ทั้งๆ ที่การเรียนศาสนาอิสลามเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มได้ผล ประชาชน
ยอมรับ และมีนักเรียนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอเพื่อการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา คือ ต้องสานต่อและขยายผลให้ครบทั้ง ๓๕๐ โรง และ
จัดให้มีการประเมินผล โรงเรียนใดไม่ได้มาตรฐานก็ยกเลิก และนางบประมาณส่วนนั้นไปให้กับโรงเรียนที่
ดาเนินการได้ผลดี จะทาให้การจัดอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบความสาเร็จมากขึ้น

๑๓๕

๕.๖ กรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดย นายหะยีอับดุลเลาะ ตัมซู ในสถานะ
ปอเนาะ หรือสานักพิมพ์อิสลามศึกษา ชื่อ “ปอเนาะสะพานม้า” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ นายหะยีนิมะ วา
บา ได้มารับช่วงในการบริหารจัดการต่อ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ปอเนาะดารูลอูลูม” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เปิดทา
การสอนทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญโดยใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ ๓-๔ ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้จดทะเบียนเป็น โรงเรียนราษฎร์
สอนศาสนาอิสลาม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นายหะยีนิมะ วาบา ผู้รับ
ใบอนุญาตได้แต่งตั้งให้บุตรชายนายนิมุคตาร์ วาบา ดารงตาแหน่งผู้จัดการและผู้อานวยการโรงเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๑๗ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงกิจการการดาเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการปรับปรุง โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ โดย
มีโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สังกัดกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ปีการศึกษา ๒๕๒๖ นายหะยีนิ
มะ วาบา (เจ้าของและผู้รับใบอนุญาต) ได้โอนกิจการของโรงเรียนให้เป็นสมบัติของมัสยิดดารูลนาซีอิน
ในปีการศึกษา ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้แปรสภาพจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มาตรา ๑๕ (๒) เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา ๑๕ (๑) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยได้รับเงินอุดหนุนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันมีนายยูนัยดี วาบา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนและรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
๑๓๖

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๖๕
ถนนท่าเสด็จ ตาบลตะลุบัน อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ รับนักเรียนชาย-หญิง เรียนรวมกันแบบสหศึกษา จานวนเกือบ
๔ พันคน และโรงเรียนได้รักษาจานวนให้คงที่ไว้เช่นนี้ประมาณ ๑๕ ปีมาแล้วเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปี ๒๕๕๙ ประเภทโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมือ
อาชีพ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจและเป้าหมาย (Goal)
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การ
สอนต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานปรับปรุงอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนกาสอนพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายให้บริการทางวิชาการเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการบริการรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
อย่างทั่วถึง และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมี
ความสุข
ปรัชญาโรงเรียน มีความรู้ มุ่งปฏิบัติ มั่นศรัทธา
คติพจน์ประจาโรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย ใจรักเรียน
ประพฤติดี : นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีจิตยึดมั่นในระเบียบวินัยประพฤติ และปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาอย่างเคร่งครัด มีสติมั่นคง รู้จักเหตุผล แยกแยะ ผิดชอบชั่วดี คุณโทษ รู้จักแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด
และเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามที่บัญญัติในคัมภีร์อัล-กุรอาน และอัล-ฮาดีษ (พระวัจนะของนบีมูฮัม
มัด ซ.ล.)
มีวินัย : นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนมีความเป็น
ระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม
ใจรักเรียน : นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
รู้จักนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ผู้ให้ข้อมูล
๑. นายยูนัยดี วาบา ผู้อานวยการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
๒. นายนิมูฮัมหมัด วาบา หัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนา สาเร็จการศึกษาจากประเทศมาเลเซีย
๑๓๗

นายยูนัยดี วาบา ผู้อานวยการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ให้ข้อมูลว่า ตามบริบทของพื้นที่
ประชาชนต้องการให้ลูกหลานมีความรู้วิชาสามัญและความรู้ด้านศาสนาซึ่งเป็นวิถีชีวิต โรงเรียนจึงเน้นทั้งวิชา
สามัญและศาสนา โดยได้เปิดห้องเรียนพิเศษ (Science Mathematics Program-SMP) สาหรับพัฒนาผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส่วนการเรียนศาสนานั้นเน้นการอ่านอัลกุรอาน การปฏิบัติละหมาด ๕ เวลา
และความรู้ต่างๆ เช่น ศาสนบัญญัติ และภาษาอาหรับ ความคาดหวังเช่นนี้ทาให้ผู้ปกครองส่งลูกหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนเอกชน
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ มีการสอบวัดความรู้ด้านศาสนา คือ อัลกุรอาน และความสามารถ
ในการอ่านและเขียนภาษามลายู (ยาวี) และภาษาอาหรับ เพื่อดูความพร้อม ถ้าไม่ผ่านต้องเข้าห้องเรียนปรับ
พื้นฐานก่อน ถ้าเด็กไม่เคยเรียนตาดีกามาก่อนเลยครูต้องทางานหนักมาก เพราะต้องสอนให้เด็กอ่านออกเขียน
ได้ในภาษามลายูและภาษาอาหรับ รวมทั้งต้องสามารถท่องอัลกุรอานได้ด้วยเพื่อให้ทาละหมาดได้ ดังนั้น
โครงการปรับพื้นฐานของรัฐจึงเป็นนโยบายที่ดี ทาให้โรงเรียนสามารถปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนทั้งภาษาไทย
ภาษามลายู และภาษาอาหรับ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้ดาเนินการติดต่อกันมา ๖ ปีแล้ว
ปัญหาที่พบคือ นักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. ซึ่งอยู่ห่างไกล ไม่มีผู้บริหาร
สถานศึกษา นักเรียนน้อย ครูน้อย จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
นักเรียนจะเข้าเรียนตั้งแต่ ๘.๒๐ น. จนถึง ๑๕.๓๐ น. มีละหมาดที่โรงเรียนวันละ ๒ ครั้ง คือ หลัง
อาหารกลางวัน และหลังเลิกเรียนก่อนกลับบ้าน
หลักสูตรที่ใช้คือ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยได้บูรณาการสาระการเรียนรู้ จาก ๘
สาระ ให้เหลือ ๖ สาระ คือ
๑) ภาษาอาหรับ
๒) ภาษามลายู
๓) อัตตารีค+อัลอัคลาก
๔) อัลฟิกฮ์+อัลอะกีดะห์
๕) อัลกุรอาน+อัตตัฟเซร และ
๖) อัลหะดีษ
โดยเรียน ๑๗-๑๘ คาบต่อสัปดาห์ คาบละ ๔๕ นาที แบ่งเป็นภาคเช้า ๓ คาบ ภาคบ่าย ๒ คาบ หรือ
ภาคเช้า ๒ คาบ ภาคบ่าย ๓ คาบ
ปัจจุบันมีครูสอนศาสนา ๙๘ คน หลายคนจบการศึกษามาจากต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น
ประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับ ได้แก่ อียิปต์ ซาอุดิอารเบีย ซูดาน จอร์แดน โมรอคโค ลิเบีย และประเทศที่ใช้ภาษา
มลายู เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นโต๊ะอิหม่ามประมาณ ๗-๘ คน
เป็นกรรมการอิสลามและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอัลกุรอานอีก ๔ คน โดยเฉพาะคอลีมะ (นายอาหามะ สะรอเอน)
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการอ่านอัลกุรอาน และได้รับการยอมรับสูงมาก

๑๓๘

วิชาที่ยากคือ ภาษาอาหรับ และหลักศาสนา โดยเฉพาะหลักศาสนาต้องใช้ครูที่มีอายุ เนื่องจากมี
ความรู้ลึกซึ้งของภาษาและเชี่ยวชาญการสอน ส่วนวิชาภาษานั้นครูรุ่นใหม่สามารถสอนได้ แต่ครูสอนภาษา
มลายูก็หายากเพราะไม่ค่อยมีผู้ที่จบด้านนี้โดยตรง
ส่วนหนังสือแบบเรียนนั้น ใช้ตาราทีจ่ ัดทาโดยเขต ๑๒ (หรือสานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ในปัจจุบัน)
จัดพิมพ์โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สาหรับการสอบ I-NET นั้น ข้อสอบออกตามหนังสือที่ใช้เรียน แต่ที่โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาถ้าใช้
หนังสือนี้อย่างเดียวนักเรียนจะไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ได้ จึงใช้ตาราจากต่างประเทศด้วย เพื่อให้นักเรียน
สามารถไปเรียนต่างประเทศได้ ฉะนั้น ถ้า I-NET นาไปใช้ศึกษาต่อไม่ได้ การใช้งบประมาณเพื่อการสอบก็ไม่
คุ้มค่า อาจมีข้อดีอยู่บ้างที่สามารถนาผลการสอบมาวัดระดับคุณภาพ แต่เป็นการสอบเพื่อทราบผลอย่างเดียว
มหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่ได้พิจารณาคะแนน I-NET ในการรับเข้าเรียนแต่อย่างใด
ผลการสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตาวัตซีเตาะห์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
สาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนน ระดับโรงเรียน S.D.
ผลต่าง
ระดับโรงเรียน
S.D.
เต็ม
(Mean)
(Mean)
อัลกุรอาน-ตัฟซีร
๑๐๐
๔๓.๓๐
๑๖.๑๖
๓๙.๐๖
๑๒.๔๗ -๔.๒๔
อัลหะดีษ
๑๐๐
๓๘.๑๗
๑๑.๙๕
๓๗.๒๒
๑๒.๓๔ -๐.๙๕
อัลอากีดะห์
๑๐๐
๔๕.๒๓
๑๖.๕๐
๔๐.๗๑
๑๔.๘๔ -๔.๕๒
อัลฟิกฮ์
๑๐๐
๓๗.๔๒
๑๒.๕๖
๓๖.๑๕
๑๑.๗๕ -๑.๒๗
อัตตารีค
๑๐๐
๓๑.๙๓
๑๐.๔๕
๓๒.๐๒
๑๐.๒๗ +๐.๐๙
อัลอัคลาก
๑๐๐
๕๔.๖๗
๑๘.๗๙
๔๒.๒๐
๑๕.๓๑ -๑๒.๔๗
ภาษามลายู
๑๐๐
๔๐.๘๘
๑๖.๓๐
๓๔.๕๕
๑๔.๔๙ -๖.๓๓
ภาษาอาหรับ
๑๐๐
๒๗.๗๔
๘.๘๓
๓๓.๔๑
๑๑.๒๘ +๕.๖๗
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา
๓๙.๙๒
๓๖.๙๒ -๓.๐๐
ผลการสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตาวัตซีเตาะห์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาที่ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) ตามด้วยวิชาอัลอากีดะห์ (หลักศรัทธา) และวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่าสุด
คือ ภาษาอาหรับ
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) และวิชาที่ได้
คะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ อัตตารีค (ศาสนประวัติ) ตามมาด้วยวิชาภาษาอาหรับ

๑๓๙

ผลการสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙
สาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
คะแนน ระดับโรงเรียน
S.D.
ระดับโรงเรียน S.D. ผลต่าง
เต็ม
(Mean)
(Mean)
อัลกุรอาน-ตัฟซีร
๑๐๐
๓๓.๘๔
๑๒.๕๕
๓๕.๑๑
๑๔.๔๖ +๑.๒๗
อัลหะดีษ
๑๐๐
๔๑.๖๓
๑๕.๔๙
๓๑.๙๙
๑๒.๘๓ -๙.๖๔
อัลอากีดะห์
๑๐๐
๔๐.๔๒
๑๑.๘๓
๒๙.๑๘
๙.๑๗ -๑๑.๒๔
อัลฟิกฮ์
๑๐๐
๓๗.๐๗
๑๑.๓๒
๓๒.๓๕
๑๑.๐๘ -๔.๗๒
อัตตารีค
๑๐๐
๓๓.๒๒
๑๑.๑๑
๒๘.๕๐
๑๐.๘๕ -๔.๗๒
อัลอัคลาก
๑๐๐
๓๗.๘๕
๑๕.๙๖
๔๘.๐๔
๑๘.๓๑ +๑๐.๑๙
ภาษามลายู
๑๐๐
๓๔.๔๑
๑๕.๘๓
๒๘.๒๒
๑๒.๕๓ -๖.๑๙
ภาษาอาหรับ
๑๐๐
๒๒.๖๙
๙.๑๓
๒๐.๘๘
๖.๖๖ -๑.๘๑
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา
๓๕.๑๔
๓๑.๗๘
-๓.๓๖
ผลการสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิชาที่ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ อัลหะดีษ (วจนะ) ตามด้วยวิชาอัลอัคลาก (จริยธรรม) และวิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ
ภาษาอาหรับ สาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิชาที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ อัลอัคลาก (จริยธรรม) และวิชาที่ได้
คะแนนเฉลี่ยต่าสุด คือ วิชาภาษาอาหรับ ตามด้วยวิชาภาษามลายู
นักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาสามารถสอบไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ได้ปี
ละประมาณ ๒๐ คน ทุกคนสามารถเรียนจบตามกาหนด โดยนักเรียนส่วนหนึ่งสอบชิงทุนจากสถานทูตอียิปต์
ได้เอง อีกส่วนหนึ่งโรงเรียนส่งไปและนักเรียนไปได้รับทุนการศึกษา โดยมีชมรมนักเรียนเก่าของโรงเรียนช่วย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของคนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากค่าครองชีพถูกกว่ามาเรียนที่กรุงเทพฯ การไปเรียนต่างประเทศทาให้นักศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์ ได้เรียนภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
ปัจจัยที่ทาให้การสอนศาสนาของโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยามีความโดดเด่น คือ
๑. การรักษาอัตลักษณ์และบริบทให้อยู่ในศาสนา และเคร่งครัดภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมชัดเจนเรื่องการ
รักษาขนบธรรมเนียม เช่น การจัดค่ายจริยธรรม การแยกชาย-หญิง จึงตอบโจทย์ผู้ปกครองได้อย่างดี
๒. การสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางศาสนา เช่น การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน การแข่งขันร้องอนา
ซิด การส่งนักเรียนไปอ่านคุตะบะห์ (บรรยายธรรม) วันศุกร์ การส่งนักเรียนชั้น ม.๕ ไปสอนเด็กตาดีกาในวัน
เสาร์ ปีละ ๑๒๐ คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีจิตอาสา และให้การอบรมเทคนิคการสอนและความเป็นครู
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีหอพักสาหรับนักเรียนชาย-หญิง จานวน ๔๐๐ คน ซึ่งมีโปรแกรมท่องจาอัลกุรอานปี
ละ ๔ บท นักเรียนที่จบ ม.๓ ท่องได้ ๑๒ บท ทาให้ผู้ปกครองไว้วางใจ
๑๔๐

ต่อ คาถามว่ า อนาคตของอิส ลามศึ กษาในชายแดนใต้ ควรพั ฒ นาไปในทิ ศทางไหน ผู้ อานวยการ
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาตอบว่า ถ้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาไม่พัฒนาให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศเด็กของเราจะไปไม่รอด โดยเฉพาะการเรียนในประเทศอียิปต์เราตามเขาไม่ทัน นักเรียนของเรา
เรียนอย่างเดียว แต่ด้อยเรื่องการเขียนภาษา เราสอนให้นักเรียนฟัง เป็นการถ่ายทอดทางเดียว ขาดเรื่องการ
ค้นคว้าและการเขียนรายงาน เนื่องจากหนังสือศาสนาเป็นภาษามลายู (ยาวี) และภาษาอาหรับ แต่ของเราขาด
เทคโนโลยีการพิมพ์ภาษาอาหรับ ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาอาหรับ ซึ่งครูสอนศาสนาอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปอาจต่อต้าน
เทคโนโลยีเพราะใช้ไม่เป็น แต่ครูรุ่นใหม่จะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีขึ้น การเรียนยุคนี้ต้องสนุกด้วย
ใช้ IT สืบค้นได้ และมีสื่อที่ทาให้การเรียนภาษาง่ายขึ้น อุสตาซบางคนสามารถใช้ IT ในการสอนได้อย่างดี ทาง
โรงเรี ยนจึงเริ่มให้ ครูทั้งครู สอนวิช าสามัญและครูสอนศาสนานาเสนอผลงานประจาปี และพบว่าครูสร้าง
นวัตกรรมได้ดีเกินคาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สอนเนื้อหาศาสนามากกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และนักศึกษาได้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง จึงมีความเข้มข้นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมมากกว่าการเรียนที่
มหาวิทยาลัยในประเทศ

สรุป
จากกรณีตัวอย่างสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จนมีผล
การดาเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน จะพบสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็นแนวทางสาหรับการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังนี้
๑๔๑

๑. กรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเน้นการสอนศาสนาควบคู่กับสามัญเพื่อสร้างผู้เรียนที่เป็นคนดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความเข้มข้นด้ว ย
เนื้อหาและจานวนชั่วโมงเรียน หยุดเพียงวันศุกร์เท่านั้น
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา แม้ผู้เรียนจะเรียนอิสลามศึกษาตอนต้นจากศูนย์ฯตาดีกา
มาแล้ว ก็ยังต้องสอบความรู้ด้านศาสนาก่อนเข้าเรียน เพราะมาตรฐานของศูนย์ฯตาดีกาแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
ปัจจัยที่ทาให้การสอนศาสนาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความโดดเด่น คือ
๑. การรักษาอัตลักษณ์และบริบทให้อยู่ในศาสนา และเคร่งครัดภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมชัดเจนเรื่องการ
รักษาขนบธรรมเนี ยม จึ งตอบโจทย์ผู้ ปกครองได้อย่างดี นักเรียนมีกิจกรรมทางศาสนาตลอดเวลาที่อยู่ใน
โรงเรียน เช่น อ่านอัลกุรอาน ปฏิบัติละหมาดตามเวลา
๒. การสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางศาสนา เช่น การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน การแข่งขันร้องอนา
ซิด การส่งนักเรียนไปอ่านคุตะบะห์ (บรรยายธรรม) ในวันศุกร์ การส่งนักเรียนชั้น ม.๕ ไปสอนเด็กตาดีกาในวัน
เสาร์ ให้มเี ทคนิคการสอนและความเป็นครู
๓. การมีครูสอนศาสนาจานวนเพียงพอ หลายคนจบการศึกษามาจากประเทศตะวันออกกลางที่ใช้
ภาษาอาหรับ และประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงได้รับการ
ยอมรับสูงมาเป็นอาจารย์พิเศษ เช่น โต๊ะอิหม่าม กรรมการอิสลาม และผู้เชี่ยวชาญอัลกุรอาน
ค่า นิ ย มของผู้ เ รี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย คื อ การไปเรี ย นต่ อ ยั งมหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ซ ฮั ร
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็น
ที่นิยมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากค่าครองชีพถูก นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ ได้เรียนเนื้อหาศาสนาที่เข้มข้นกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศ
ส่วนคะแนนการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ที่ได้คะแนนต่าเพราะ
๑. นักเรียนไม่รู้ว่าสอบไปเพื่ออะไร ผลการสอบไม่สามารถนาไปสมัครเรียนต่อที่ไหน และนักเรียนส่วน
ใหญ่มุ่งไปเรียนต่อต่างประเทศ จึงไม่ตั้งใจสอบ I-NET ซึง่ วิชาที่ได้คะแนนต่า คือ ภาษาอาหรับและภาษามลายู
๒. ครูก็ไม่ได้สอนตามหลักสูตร เนื่องจากครูไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้หลักสูตร เนื่องจากรัฐจัด
อบรมให้ เฉพาะครู วิช าสามัญ ไม่อบรมครู อิส ลามศึกษา อีกทั้งการอบรมของรัฐ หลายครั้ง ไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียน วิทยากรไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงในแบบที่โรงเรียนต้องการ ครูสอนศาสนาจึงไม่รู้เรื่องหลักสูตร
และไม่สอนตามหลักสูตร ทาให้นักเรียนสอบ I-NET ได้คะแนนต่า
แนวทางการแก้ปัญหา คือ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลา จะเป็นผู้นาในการจัดทา
มาตรฐานอิสลามศึกษาชายแดนใต้ โดยระดมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทั้งหมดในจังหวัดยะลามา
ร่วมกันจัดทาหนังสือแบบเรียน ข้อสอบ สื่อการสอน เทคนิคการสอน และจะดาเนินการอบรมครูสอนอิสลาม
ศึกษาเป็นรายวิชา และจะขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
๑๔๒

นราธิวาส โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส
๒. กรณีโรงเรียนคู่ขนานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
ศูนย์ฯตาดีกา มีจุดเด่นคือ การบริหารในรูปคณะกรรมการ สอนศาสนาเป็นหลัก ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น
และภาษามลายูกลาง ถ้าผู้บริหารเก่งจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น งานฝีมือ การแข่งกีฬา และจุดอ่อน คือ ครู
ที่สอนในศูนย์ฯตาดีกาไม่ได้จบปริญญาตรี งบประมาณไม่เพียงพอ ครูขาดการอบรม ผลการสอบ I-NET วิชาที่
อ่อน คือ ภาษามลายู และภาษาอาหรับ สาหรับภาษามลายูเป็นเพราะภาษามลายูกลางใช้อักษรรูมี ส่วนภาษา
อาหรับหาครูผู้สอนที่มีความรู้จริงได้ยาก
การจัดสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนคู่ขนานมีปัญหา คือ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐดูแลศูนย์ฯตาดี
กาไม่ทั่วถึง บางโรงเรียนต้องดูแลศูนย์ฯตาดีกา ๓-๔ แห่ง และไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ
คะแนน I-NET ต่า เพราะนักเรียนไม่ให้ความสาคัญ มาเข้าสอบโดยไม่ตั้งใจ และไม่ได้นาผลสอบไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนต่อ การสอบ I-NET จึงไม่มีความหมายสาหรับเด็ก
สิ่งที่ศูนย์ฯตาดีกาต้องการการสนับสนุนจากรัฐคือ
๔. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
๓. การอบรมครูตาดีกาทั้ง ๘ สาระวิชา
๔. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมาดูแลให้เต็มที่ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
๓. กรณีโรงเรียนของรัฐสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบาง
แห่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ใกล้เคียงกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วไป
ปัจจัยที่ทาให้ได้รับความนิยมและผู้เข้าเรียนเพิ่มขึ้น คือ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ออกนิเทศติดตามการสอน บางครั้งลงมือสอนเอง ไม่ย้ายบ่อย และสามารถเข้ากับชุมชนได้ดี
๒) มีกิจกรรมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง เช่น การสวดดูอาร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล การอ่านอั ลกุ
รอานหน้าเสาธงทุกเช้า การละหมาดร่วมกันทั้งโรงเรียนช่วงเที่ยงและก่อนกลับบ้าน การออกไปละหมาดที่
มัสยิดในชุมชนร่วมกับชาวบ้านทุกวันศุกร์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ คือ รอม
มาฎอน อัลซูเราะห์ รายอ และเมาลิด กิจกรรมดังกล่าวทาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติตนอยู่ในหลัก
ศาสนาจนเป็นวิถีชีวิต ผู้ปกครองและชุมชนพอใจ รวมทั้งการส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปสอนที่
ศูนย์ฯตาดีกาเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเป็นครูด้วย
ขณะเดียวกัน นักเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ซีละ (ศิลปะป้องกันตัว) ร้อง
เพลงอนาซิด เพื่อให้มีพัฒนาการรอบด้านและเป็นคนดีของสังคม
๓) มีการบูรณาการวิชาอิสลามศึกษาที่เนื้อหาสัมพันธ์กันให้เหลือสาระการเรียนรู้น้อยลง
๔) มีบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
๑๔๓

๕) เน้นการสร้างเครือข่าย เชิญวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่ชุมชนยอมรับ เช่น อิหม่าม คอเต็บ
โต๊ะครูที่ประชาชนศรัทธา ครูตาดีกา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ให้เข้ามาช่วยคิด ช่วย
สอน บุคคลเหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนด้วย
๖) ครูสอนศาสนาอิสลามที่โรงเรียนประถมศึกษาเป็นครูสอนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตา
ดีกา) ด้วย
ปัญหาอุปสรรคของการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม คือ
๑) วิชาที่ได้คะแนนสอบ I-NET ต่าที่สุด คือ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู โดยเฉพาะภาษาอาหรับซึ่งหา
ครูได้ยาก
๒) การอบรมครูรัฐจัดให้แต่ครูวิชาสามัญ ไม่มกี ารอบรมครูสอนศาสนา
๓) ขาดสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ขาดงบประมาณเพื่อการผลิตสื่อ และงบประมาณจัดซื้อตาราเรียน
๕) มีครูสอนอิสลามศึกษาไม่ครบทุกวิชา
๖) ขาดการนิเทศติดตาม ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา รัฐจึงไม่รู้สภาพความเป็นจริง และไม่มีใคร
ช่วยเหลือโรงเรียน
๗) นโยบายไม่ต่อเนื่องเพราะบางโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย
๘) โรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้มไม่ค่อยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

--------------------------------------------
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บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานศึกษาวิจัยนี้เนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ซึง่ มีจุดเด่น คือ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไว้ในแผนฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่
๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ได้กล่าวถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒ นธรรม เป็ นการเฉพาะ ต่อมา สกศ. ได้จัดทาร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งได้มีการประชา
พิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อให้การนาไปจัดทามาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาแต่ละสั งกัดมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป และเนื่องจาก
อิสลามศึกษาเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงมาเป็นเวลานาน สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงมีโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่ อรวบรวมองค์ค วามรู้ ด้า นอิส ลามศึ กษาของสถานศึ ก ษาทุ กสั ง กัด ทุก ระดั บ และประเภท
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการอิสลามศึกษา ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างความสาเร็จของการจัดการ
อิสลามศึกษา
๓. เพื่ อศึกษาหาแนวทางในการจั ดท ามาตรฐานการอิ สลามศึ กษาที่ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔. เพื่อพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน
และลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๑ สรุปผลการศึกษา
๖.๑.๑ มาตรฐานอิสลามศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) มาตรฐานอิสลามศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
ของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ จากการตอบแบบสอบถามและประชุม Focus Group ของผู้แทนสถานศึกษาข้างต้น
พบว่า มีสถานศึกษา ๓ ประเภท ที่มีหลักสูตรอิสลามศึกษาใช้แล้ว คือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดี
กา) ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถาบันศึกษาปอเนาะ ยังไม่มีหลักสูตรอิสลามศึกษา อย่างไรก็ตาม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี “มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” เป็นกรอบ
๑๔๕

แนวทางในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการสอดแทรกเรื่องศาสนาในชีวิตประจาวันแก่เด็ก เช่น การ
สลามกับครูและพ่อแม่ การสวดดุอาร์ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนนอน และก่อนเข้าห้องน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความต้องการที่จะให้มีหลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย
นอกจากนี้ สถาบันศึกษาปอเนาะเองก็ต้องการมีหลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะมีมาตรฐาน มีกาหนดการจบการศึกษาที่ แน่นอน สามารถวัดได้ ประเมินได้ และเป็นประโยชน์
สาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสามารถพัฒนา
อิสลามศึกษาจนได้รับการยอมรับในฐานะศูนย์กลางอิสลามศึกษาในประชาคมอาเซียน (ระเบียงเมกกะ) ด้วย
หลักสูตรที่มีกาหนดใช้แล้วในสถานศึกษา ๓ ประเภท คือ หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๖
สาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อิสลามศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ และหลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาฟั ร ฎู อี น ประจ ามั ส ยิ ด ระดั บ อิ ส ลามศึ ก ษาตอนต้ น (อิ บ ติ ด าอี ย ะฮฺ )
พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ สาหรับศูนย์ศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โดยยึดกรอบ
แนวคิดตามพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกแบบหลั กสู ตร ดั งนั้น วิ สั ยทัศน์
หลักการ จุดมุ่งหมาย สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และตัวชี้วัด จึงสะท้อนหลักการของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การมีหลักสูตรอิสลามศึกษาใหม่ทาให้ นักเรียนประถมศึกษาที่เรียนอิสลามศึกษาตอนต้น
จากศูนย์ฯตาดีกาสามารถเข้าเรียนอิสลามศึกษาตอนกลางในโรงเรียนมั ธยมศึกษาได้ ไม่ต้องเรียนซ้าอีก และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหว่างหลักสูตรได้
ทั้ง ๓ หลั กสู ตร แบ่ งเป็ น อิส ลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์ ) ใช้เวลาเรียน ๖ ปี อิส ลามศึกษา
ตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะห์) ใช้เวลาเรียน ๓ ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ใช้เวลาเรียน ๓ ปี มี
สาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม คือ อัลกุรอาน อัลหะดีษ (วจนะ) อัลฟิกฮ์ (ศาสนบัญญัติ) อัลอะกีดะห์ (หลักศรัทธา)
อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัลอัคลาก (จริยธรรม) ภาษามลายู และภาษาอาหรับ ส่วนสถาบันศึกษาปอเนาะไม่มี
หลักสูตร แต่มีประมวลการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๑๖ รายวิชา ซึ่งเป็นการเรียน
ที่มากด้วยเนื้อหาและใช้เวลาเรียนยาวนานกว่าการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
๒) มาตรฐานอิสลามศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
การวิเคราะห์แบบสอบถามและความเห็นจากการประชุม Focus Group คณาจารย์สอนอิสลามศึกษา
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีข้อค้นพบที่สรุปได้ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน มี
สถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่งหลักที่เปิดสอนอิสลามศึกษา คือ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับสูงขึ้นไป ในสาขาอิสลามศึกษา กฎหมายอิสลาม ครุศาสตร์อิสลามหรือ
การสอนอิสลามศึกษา รวมทั้งหลักสูตรบูรณาการ เช่น เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม บางแห่งเปิด
สาขาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติด้วย
๑๔๖

การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามี ๓ รูปแบบ คือ อิสลามศึกษาอย่างเดียว กับ
อิสลามศึกษาที่ประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์อิสลาม รัฐศาสตร์อิสลาม เป็นต้น และการสอน
อิสลามศึกษา ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบต้องมีมาตรฐานชัดเจน
สาระสาคัญของมาตรฐานอิสลามศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน คือ ความรู้เกี่ยวกับอิสลามศึกษา เช่น
อัลกุรอาน ซุนนะห์ อัลหะดีษ ชารีอะห์ อูซุลลุดดีน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างคนให้เป็นคนดี และสาระที่เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าคือ ภาษาอาหรับ รวมทั้งเทคนิคการสอนหรือวิชาชีพครูอิสลามศึกษา
การกาหนดหลักสูตรอิสลามศึกษายึดตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. มาตรฐานของคุรุสภาในกรณี
หลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา มาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นสากล และมาตรฐานอิสลามศึกษาตามความ
ต้องการของบริบทของตลาดหรือจุดเน้นของสถาบัน
๖.๑.๒ ผลการจัดอิสลามศึกษา ปัญหาอุปสรรค และตัวอย่างความสาเร็จของการจัดการอิสลาม
ศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการศึกษากรณีตัวอย่างของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา จนมีผลการดาเนินงานเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน มีผู้เรียนเพิ่มขึน้ และได้รับรางวัล
ความสาเร็จนั้น พบว่าการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาหรับการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
๓. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเน้นการสอนศาสนาควบคู่กับสามัญเพื่อสร้างผู้เรียนที่เป็นคนดี มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความเข้มข้นด้ว ย
เนื้อหาและจานวนชั่วโมงเรียน หยุดเพียงวันศุกร์เท่านั้น และบางแห่งมีการบูรณาการวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน
จาก ๘ สาระการเรียนรู้ให้เหลือเพียง ๖ สาระการเรียนรู้
ในการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา แม้ผู้เรียนจะเรียนอิสลามศึกษาตอนต้นจากศูนย์ฯตาดีกา
มาแล้ว แต่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ยังต้องสอบวัดความรู้ด้านศาสนาก่อนเข้าเรียน เพราะมาตรฐาน
ของศูนย์ฯตาดีกาแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
ปัจจัยที่ทาให้การสอนศาสนาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความโดดเด่น คือ
๑. การรักษาอัตลักษณ์และบริบทให้อยู่ในศาสนา และเคร่งครัดภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมชัดเจนเรื่องการ
รักษาขนบธรรมเนี ยม จึ งตอบโจทย์ผู้ ปกครองได้อย่างดี นักเรียนมีกิจกรรมทางศาสนาตลอดเวลาที่อยู่ใน
โรงเรียน เช่น อ่านอัลกุรอาน ปฏิบัติละหมาดตามเวลา
๒. การสร้างนักเรียนที่มีความสามารถทางศาสนา เช่น การแข่งขันอ่านอัลกุรอาน การแข่งขันร้องอนา
ซิด การส่งนักเรียนไปอ่านคุตะบะห์ (บรรยายธรรม) ในวันศุกร์ การส่งนักเรียนชั้น ม.๕ ไปสอนเด็กตาดีกาในวัน
เสาร์ ให้มเี ทคนิคการสอนและความเป็นครู
๑๔๗

๓. การมีครูสอนศาสนาจานวนเพียงพอ หลายคนจบการศึกษามาจากประเทศตะวันออกกลางที่ใช้
ภาษาอาหรับ และประเทศที่ใช้ภาษามลายู เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงได้รับการ
ยอมรับสูงมาเป็นอาจารย์พิเศษ เช่น โต๊ะอิหม่าม กรรมการอิสลาม และผู้เชี่ยวชาญอัลกุรอาน
ค่า นิ ย มของผู้ เ รี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย คื อ การไปเรี ย นต่ อ ยั งมหาวิ ท ยาลั ย อั ล อั ซ ฮั ร
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต์ ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็น
ที่นิยมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากค่า ใช้จ่ายไม่สูงมาก นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนกับ
เจ้าของภาษาโดยตรง ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ และได้เรียนเนื้อหาศาสนาที่เข้มข้นกว่ามหาวิทยาลัย
ในประเทศ
ส่วนคะแนนการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ที่ได้คะแนนต่าเพราะ
๑. นักเรียนไม่รู้ว่าสอบไปเพื่ออะไร ผลการสอบไม่สามารถนาไปสมัครเรียนต่อที่ไหน และนักเรียนส่วน
ใหญ่มุ่งไปเรียนต่อต่างประเทศ จึงไม่ตั้งใจสอบ I-NET ซึง่ วิชาที่ได้คะแนนต่า คือ ภาษาอาหรับและภาษามลายู
๒. ครูไม่ได้สอนตามหลักสูตร เนื่องจากครูไม่ได้รับการอบรมเรื่องการใช้หลักสูตร ปกติรัฐจัดอบรมให้
เฉพาะครูวิชาสามัญ ไม่อบรมครูอิสลามศึกษา อีกทั้งการอบรมของรัฐหลายครั้ง ไม่ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน วิทยากรไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงในแบบที่โรงเรียนต้องการ ครูสอนศาสนาจึงไม่รู้เรื่องหลักสูตรและไม่สอน
ตามหลักสูตร ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้นักเรียนสอบ I-NET ได้คะแนนต่า
แนวทางการแก้ปัญหา คือ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยะลา จะเป็นผู้นาในการจัดทา
มาตรฐานอิสลามศึกษาชายแดนใต้ โดยระดมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทั้งหมดในจังหวัดยะลามา
ร่วมกันจัดทาหนังสือแบบเรียน ข้อสอบ สื่อการสอน เทคนิคการสอน และจะดาเนินการอบรมครูสอนอิสลาม
ศึกษาเป็นรายวิชา และจะขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส
๔. โรงเรียนคู่ขนานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
โครงการโรงเรียนคู่ขนานกับตาดีกา เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ในการจัด
การศึกษาร่วมกัน เนื่องจากผู้เรียนชั้นประถมศึกษาจะไปเรียนศาสนาที่ศูนย์ฯตาดีกาในวันเสาร์-อาทิตย์
ศูนย์ฯตาดีกามีจุดเด่นคือ การบริหารในรูปคณะกรรมการ สอนศาสนาเป็นหลัก ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น
และภาษามลายูกลาง ถ้าผู้บริหารมีความรู้ความสามารถจะจัดกิจกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น งานฝีมือ การแข่งกีฬา
แต่จุดอ่อนคือ ครูที่สอนในศูนย์ฯตาดีกาไม่ได้จบปริญญาตรี งบประมาณไม่เพียงพอ ครูขาดการอบรม ผลการ
สอบ I-NET วิชาที่อ่อน คือ ภาษามลายู และภาษาอาหรับ สาหรับภาษามลายูเป็นเพราะภาษามลายูกลางใช้
อักษรรูมี ส่วนภาษาอาหรับหาครูผู้สอนที่มีความรู้จริงได้ยาก
การจัดสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนคู่ขนานมีปัญหา คือ โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐดูแลศูนย์ฯตาดี
กาไม่ทั่วถึง บางโรงเรียนต้องดูแลศูนย์ฯตาดีกา ๓-๔ แห่ง และไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ
๑๔๘

การจัดส่งนักเรียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) เป็นภารกิจของ ศูนย์ฯตาดีกา ซึ่ง
ผลการสอบได้คะแนน I-NET ต่า เพราะนักเรียนไม่ให้ความสาคัญ เข้าสอบโดยไม่ตั้งใจ และไม่ได้นาผลสอบไป
ใช้ประโยชน์ในการเรียนต่อ การสอบ I-NET จึงไม่มีความหมายสาหรับผู้เรียน
สิ่งที่ศูนย์ฯตาดีกาต้องการการสนับสนุนจากรัฐคือ ๑) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ๒) การอบรมครูตาดีกาทั้ง ๘ สาระวิชา ๓) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมาดูแลให้เต็มที่ จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ
๓. โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีส่ อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการจานวน ๓๕๐ โรง ได้รับการสนับสนุนครูสอนอิสลามศึกษาและงบประมาณ
เพื่อการดาเนินงานดังกล่าว หลายแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ใกล้เคียงกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามทั่วไป มีผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนที่สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มได้รับความนิยมและมีผู้เข้าเรียน
เพิ่มขึ้น คือ
๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นาทางวิชาการ มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ออกนิเทศติดตามการสอน บางครั้งลงมือสอนเอง ไม่ย้ายบ่อย และสามารถเข้ากับชุมชนได้ดี
๒) มีกิจกรรมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปฏิบัติได้จริง เช่น การสวดดูอาร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาล การอ่านอัลกุ
รอานหน้าเสาธงทุกเช้า การละหมาดร่วมกันทั้งโรงเรียนช่วงเที่ยงและก่อนกลับบ้าน การออกไปละหมาดที่
มัสยิดในชุมชนร่วมกับชาวบ้านทุกวันศุกร์ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาในวันเทศกาลต่างๆ คือ รอม
มาฎอน วันอาซูรอ รายอ และเมาลิด กิจกรรมดังกล่าวทาให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและประพฤติตนอยู่ในหลัก
ศาสนาจนเป็นวิถีชีวิต ผู้ปกครองและชุมชนพอใจ รวมทั้งการส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปสอนที่
ศูนย์ฯตาดีกาเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเป็นครูด้วย
ขณะเดียวกัน หลายโรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ซีละ (ศิลปะป้องกันตัว)
ร้องเพลงอนาซิด เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการรอบด้านและเป็นคนดีของสังคม
๓) มีการบูรณาการวิชาอิสลามศึกษาที่เนื้อหาสัมพันธ์กันให้เหลือสาระการเรียนรู้น้อยลง
๔) มีบริการรถรับ-ส่ง เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน
๕) เน้นการสร้างเครือข่าย เชิญวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่ชุมชนยอมรับ เช่น อิหม่าม คอเต็บ
โต๊ะครูที่ประชาชนศรัทธา ครูตาดีกา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ให้เข้ามาช่วยคิด ช่วย
สอน บุคคลเหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนด้วย
๖) ครูสอนศาสนาอิสลามที่โรงเรียนประถมศึกษาเป็นครูสอนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตา
ดีกา) ด้วย
ปัญหาอุปสรรคของการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม คือ
๑๔๙

๑) วิชาที่ได้คะแนนสอบ I-NET ต่าที่สุด คือ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู โดยเฉพาะภาษาอาหรับซึ่งหา
ครูได้ยาก บางครั้งข้อสอบ I-NET มีข้อผิดพลาดทาให้ผู้เรียนไม่สามารถทาข้อสอบได้
๒) การอบรมครูรัฐจัดให้แต่ครูวิชาสามัญ ไม่มกี ารอบรมครูสอนศาสนา
๓) ขาดสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔) ขาดงบประมาณเพื่อการผลิตสื่อ และงบประมาณจัดซื้อตาราเรียน
๕) มีครูสอนอิสลามศึกษาไม่ครบทุกวิชา
๖) ขาดการนิเทศติดตาม ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา รัฐจึงไม่รู้สภาพความเป็นจริง และไม่มีใคร
ช่วยเหลือโรงเรียน
๗) นโยบายไม่ต่อเนื่องเพราะบางโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย
๘) โรงเรียนที่สอนอิสลามศึกษาแบบเข้มไม่ค่อยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
๔. สถาบันอุดมศึกษา
ปัญหาของอิสลามศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ
๗) ไม่มอี งค์กรเจ้าภาพ ไม่เหมือนสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีองค์กรวิชาชีพจัดทาและรับรองมาตรฐาน
๘) ปัญหาคุณภาพผู้เรียน บัณฑิตไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านอิสลามศึกษา ด้านการสอน และด้าน
ภาษา โดยเฉพาะภาษาอาหรับซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา การพูดและอ่านเขียน
ภาษาอาหรับไม่ได้ ทาให้อ่อนด้อย มีโอกาสเข้าสู่อาชีพได้น้อย ซึ่งส่งผลถึงการมีงานทาเมื่อจบการศึกษาด้วย
๙) อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการยอมรับเรื่องความรู้อิสลามศึกษาเท่าอุสตาซที่จบจากต่างประเทศ
หรือตะวันออกกลาง
๑๐) มหาวิทยาลัยรับผู้เรียนที่ไม่ได้จบศาสนาชั้น ๑๐ (ซานาวียะห์) มาเรียนอิสลามศึกษา จึงมีพื้น
ฐานความรู้ทางศาสนาไม่เพียงพอ
ส่ ว นตัว อย่ างความส าเร็ จ ของการจัดการอิส ลามศึกษาในระดั บอุดมศึ กษา คือ การเปิดหลั กสู ต ร
นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทาให้สามารถสนองตอบต่อกรอบมาตรฐานของ สกอ. ของ
สถาบัน และตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
๖.๒ อภิปรายผล
ข้อค้นพบจากงานศึกษาวิจัยนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า นักเรียนไทยใช้เวลาเรียนมาก
เกินไป โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมศึกษาที่ต้องเรียนถึงสัปดาห์ละ ๗ วัน คือเรียนสายสามัญในโรงเรียนตามปกติ
และต้ อ งไปเรี ย นศาสนาที่ ศู น ย์ ฯ ตาดี ก าในวั น เสาร์ - อาทิ ต ย์ ท าให้ เ หนื่ อ ยล้ า ไม่ มี เ วลาท ากิ จ กรรมอื่ น ๆ
โดยเฉพาะกีฬาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และได้มีข้อเสนอให้บูรณาการการเรียนร่วมกัน แต่ก็ยังไม่มีการบูรณา
การอย่างจริงจัง ศูนย์ฯตาดีกา มีอัตลักษณ์ คือ ใช้ภาษามลายู ขณะที่การสอนในโรงเรียนใช้ภาษาไทย ทาให้
ยากที่จะบูรณาการกัน แต่ปัจจุบันการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนก็ได้รับการยอมรั บมากขึ้น เพียงแต่ยังไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาแต่ละสังกัดมีจุดแข็งของตัวเองและมองกลุ่มอื่น ๆ ว่าด้อยกว่า จึงเกิดปัญหา
การไม่ยอมรับกันเอง เช่น เด็กที่เรียนจบจากศูนย์ฯตาดีกาแล้วยังต้องมาเรียนศาสนาซ้าชั้นในโรงเรียนระดับ
๑๕๐

มัธ ยมศึกษา ถ้าทาให้ เป็ น มาตรฐานเดีย วกั น โดยเรียนจบศูน ย์ฯ ตาดีกาแล้ ว ไม่ต้องไปเรียนซ้ าใหม่ในชั้ น
มัธยมศึกษา เด็กจะได้มีเวลาออกกาลังกาย ไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนทุกวัน และควรเรียนโดยเน้นปฏิบัติให้ศาสนา
เป็นวิถีชีวิต นอกจากนี้ ควรต้องพิจารณาเรื่องการบูรณาการการเรียนในโรงเรียนประถมศึกษากับศูนย์ฯตาดีกา
เช่น ให้นักเรียนได้เรียนช่วงบ่ายที่ศูนย์ฯตาดีกา เพื่อลดการเรียนในวันเสาร์ -อาทิตย์ จะได้มีเวลาทากิจกรรม
อื่นๆ โครงการโรงเรียนคู่ขนานควรมีความร่วมมือในการสอนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างครูโรงเรียนกับครู
ศูนย์ฯตาดีกา เพื่อลดเวลาเรียนซ้าซ้อน บูรณาการการสอนด้วยกัน เพราะเด็กก็เป็นกลุ่มเดียวกัน
ส าหรั บ การทดสอบมาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษา (I-NET) ที่ ไ ด้ ค ะแนนต่ านั้ น เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่
กาหนดให้มีการทดสอบมาตรฐานอิสลามก็เพื่อแก้ปัญหาผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ที่พบว่า
นักเรียนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนต่าที่สุดในประเทศ จึงมีการเพิ่มสัดส่วนการทดสอบมาตรฐาน
อิสลามศึกษาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ แต่คะแนน I-NET ก็ต่าเช่นกัน ผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ที่พบว่า ไม่มีการนาผลการทดสอบ I-NET ไปใช้ประโยชน์ นักเรียนจึงไม่ตั้งใจสอบ โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอาหรับซึ่งได้คะแนนต่าที่สุดนั้น สะท้อนให้เห็นว่า มีปัญหาขาดครูภาษาอาหรับที่มีความรู้ด้านภาษาและ
มีความสามารถในการสอน และงานวิจัยนี้ค้นพบด้วยว่า มีความเข้าใจไม่ตรงกันของหลายฝ่าย คือ ครูมองว่า
สทศ. เป็นผู้ออกข้อสอบเองโดยคนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย เนื้อหาในข้อสอบมาจากหลักสูตรอิสลามศึกษา
อื่น และเป็นเพราะรัฐไม่จัดการอบรมครูสอนอิสลามศึกษา ครูจึงไม่ได้สอนตามหลักสูต ร ทาให้คะแนน I-NET
ต่า ขณะที่หน่วยงานของรัฐอย่างสานักงานศึกษาธิการภาค ๘ วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะครูไม่รู้จักหลักสูตร ไม่
นาไปใช้ ไม่สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติ และในการออกข้อสอบของ สทศ. นั้น สานักงานศึกษาธิการภาค ๘ ก็ประสาน
การคัดเลือกและเสนอชื่อครูสอนอิสลามศึกษาในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบสลับกันทุกปี ดังนั้น การ
ทาความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้องเรื่องการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาจึงมีความจาเป็นมาก
มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ ที่กาหนดในหลักสูตรอิสลามศึกษา มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ อยู่แล้ว ทั้งในประเด็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้มีทักษะทาง
สังคมและการดารงชีวิต และผู้มีความเป็นพลเมืองดี เนื่องจากตามหลักศาสนาอิสลามเน้นการศึกษาตลอดชีวิต
ตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ มุสลิมต้องเรียนรู้คาสอนทางศาสนาหรือพระวจนะ มีหลักศรัทธาต่อพระเจ้ า
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ เข้าใจประวัติศาสนา เข้าใจหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามได้ รวมทั้งผู้เรียนที่เป็นชาว
มุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต้ อ งเรี ย นรู้ ห ลายภาษา ทั้ ง ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรั บ และ
ภาษาอังกฤษ สาหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แต่ประเด็นเรื่อง “การคิดเชิงวิพากษ์” และ “การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีความละเอียดอ่อน มีทั้งคุณและโทษ ต้องระมัดระวังในการนาไปใช้
ต้องใช้ไปทางสร้างสรรค์ และไม่ให้เกิดผลลบต่อศาสนา โดยเฉพาะสถานศึกษาปอเนาะยังเน้นการสอนแบบ
ดั้งเดิม หลายแห่งยังห้ามการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์อัจฉริยะเนื่องจากมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ส่วนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความเห็นว่า ต้องปรับมาตรฐานการศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับวัยของเด็กเล็ก ซึ่งหลายเรื่องเด็ก
เล็กยังไม่สามารถทาได้ นอกจากจะปรับเปลี่ยนเป็นทักษะเบื้องต้น เช่น การรู้จักสังเกต และทักษะพื้นฐานอื่นๆ
ที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งเด็กชั้นประถมที่เรียนอิสลามศึกษาในศูนย์ ฯตาดีกาก็เช่นกัน การคาดหวังให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดสังเคราะห์และการวิพากษ์ยังเป็นเรื่องยาก แต่เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมีสอนในวิชาสามัญอยู่
๑๕๑

แล้ว ปัจจุบันมีชมรมศูนย์ฯตาดีการะดับตาบล อาเภอ และจังหวัด และมีสมาคมตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต. ก็สนับสนุนโครงการ “ครัวตาดีกา” ให้เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ และปลูกผัก ในศูนย์ ฯตาดีกาที่มี
พื้นที่และมีความพร้อม ดังเช่น ที่สตูลมี “ชายคามัสยิด” เป็นพื้นที่ทากิจกรรม เป็นต้น จึงเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักการทางาน การประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในการจั ดทามาตรฐานอิสลามศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ สถานศึกษาแต่ล ะ
ระดับ/ประเภทในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคและจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาของ
ตนเอง ไม่ว่ าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โรงเรียนของรัฐสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะ และ
สถาบันอุดมศึกษา ต้องปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งภายในสถาบันระดับ/
ประเภทเดีย วกัน และต่างระดับ /ประเภท เพราะจากการจัดประชุมร่ว มกันทาให้ทราบว่าทุกฝ่ ายมีความ
ต้องการตรงกัน คือ ต้องการทามาตรฐานอิสลามศึกษาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องการมี
มาตรฐานอิสลามศึกษา และแม้แต่ สถาบันศึกษาปอเนาะเองซึ่งต้องการจะรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม ก็เห็นความ
จาเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานและหลักสูตรของตนเอง เพื่อก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ เพราะมีนักศึกษาต่างชาติมา
เรียนมากขึ้น
๖.๓ ข้อเสนอแนวทางการจัดทามาตรฐานการอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการประชุ ม Focus Group การตอบแบบสอบถาม การสั ม ภาษณ์ และการลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย ม
สถานศึกษา พบว่า นั กวิ ช าการอิ ส ลามศึกษา ครู และผู้ บริห ารสถานศึกษา มีค วามเห็ น ว่า ร่างมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่กาลังจัดทาอยู่ขณะนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอิสลามศึกษาทุกระดับ โดยในการ
จัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ สิ่งที่ทุกฝ่ายต้องการคือ
๑. มาตรฐานอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
และสามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานอิสลามศึกษาของประชาคมอาเซียนและมาตรฐานอิสลามศึกษาสากล
๒. มาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษา ควรมี อ งค์ ป ระกอบ มาตรฐานด้ า นหลั ก สู ต ร มาตรฐานด้ า นผู้ เ รี ย น
มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มาตรฐาน
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านงบประมาณและทรัพยากร มาตรฐานด้านกระบวนการเรียน
การสอน มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผล
๓. กระบวนการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาแต่ละระดับ/ประเภท ทั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิส ลาม โรงเรี ย นของรั ฐ สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ สถาบันศึ กษาปอเนาะ
สถาบันอุดมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. การนามาตรฐานอิสลามศึกษาไปใช้ ต้องมีการชี้แจงหรืออบรมครูและผู้บริหารให้เข้าใจ เพื่อจะ
นาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และต้องมีระบบการนิเทศติดตามเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
๑๕๒

๕. ต้องมีการนาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ประโยชน์ เช่น ในการเรียนต่อ
ชั้นสูงขึ้น การไปเรียนต่อต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ
๖.๔ ข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัยนี้มีข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ของผู้ปกครอง และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่
ร่วมกัน และลดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการขยายผลการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มในโรงเรียนของรัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และสามารถตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้นาทางวิชาการ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ให้อยู่ในตาแหน่งเป็นเวลานานพอที่จะนาการเปลี่ยนแปลงได้ สนับสนุน
บุคลากร งบประมาณ สื่อและเทคโนโลยีการสอน และนิเทศติดตามการจัดอิสลามศึกษาอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ต้องสานต่อและขยายผลการจัดอิสลามศึกษาแบบเข้ม ให้ครบทั้ง ๓๕๐ โรง และจัดให้มีการ
ประเมิน ผล โรงเรียนใดไม่ได้มาตรฐานก็ยกเลิก และนางบประมาณส่วนนั้นไปให้ กับโรงเรียนที่ดาเนินการ
ได้ผลดี และทาการคัดเลือกโรงเรียนที่จัดอิสลามศึกษาได้ดีเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ โรง เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ กับ โรงเรี ย นอื่นๆ จะทาให้การจั ดอิสลามศึกษาในโรงเรียนสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประสบความสาเร็จมากขึ้น
๒. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งมีโครงสร้างระดับจังหวัดและอาเภอ และเป็น
ต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นจานวนมาก ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอิสลามศึกษา การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และการจัดอบรมครูสอนอิสลามศึกษา
นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนชมรมตาดีกา ซึ่งมีตั้งแต่ระดับตาบล ระดับ อาเภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาคมสถานศึกษา
ปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ ให้มีบทบาทเชิงวิชาการ ในการพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ให้การอบรมครู สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สนับสนุนโต๊ะครูใน
สถาบันศึกษาปอเนาะที่สมัครใจใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาสาหรับสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีความเข้าใจ
มาตรฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะและมาตรฐานอิสลามศึกษา
๔. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้มีการจั ดทามาตรฐานอิส ลามศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผลิตครูส อนอิสลามศึกษา ครูภ าษา
อาหรับและครูภาษามลายูกลาง ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษาระดับ/ประเภท
ต่างๆ ที่สอนอิสลามศึกษา
๑๕๓

๕. สถาบันอุดมศึกษา สอนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย มีทักษะภาษาอาหรับและ
ภาษามลายูกลาง และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดทาข้อสอบที่ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งผลักดันให้มีการนาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลาม
ศึ ก ษา (I-NET) ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน การเรี ย นต่ อ ชั้ น สู ง ขึ้ น การให้
ทุนการศึกษา ฯลฯ
๗. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่งเสริมให้ มีการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ และเตรียมความพร้อม
รับการประเมินภายนอก
๘. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยรูปแบบการสอนอิสลามศึกษาต้นแบบ เพื่อ
เป็นตัวอย่างและขยายผลให้กับสถานศึกษาที่สอนอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๙. กระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในพื้นที่ คือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานความมั่นคง เช่น กองร้อยทหารพราน รวมทั้งสมาคม ชมรม
หรือกลุ่มสถานศึกษา ทั้งในด้านความคิด บุคลากร ทรัพยากร เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพทาง
นโยบาย ลดความซ้าซ้อนในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
-------------------------
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และมีสาระสาคัญอะไรบ้าง กรุณาอธิบาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
ข้อ ๒ โปรดวิเคราะห์ว่ามาตรฐานอิสลามศึกษาที่ท่านใช้อยู่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
หรือไม่ อย่างไร
ข้อ ๓ กรุณาเสนอมาตรฐานอิสลามศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติทั้ง ๔ ประเด็น
(ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ใช้ตารางต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานอิสลามศึกษาที่ท่านใช้
อยู่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
หรือไม่ อย่างไร

๑. ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๑ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
๑.๒ มีทักษะการเรียนรู้ ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
๑.๓ มีทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดเชิง
วิพากษ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทันสื่อ
และเหตุการณ์ทางสังคม
๑๕๘

ข้อเสนอมาตรฐานอิสลาม
ศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

๑.๔ มีทักษะความรู้ในศาสตร์เฉพาะ และรู้รอบ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๒.๑ มีภาวะผู้นา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมได้
๒.๒ มีทักษะการทางานเป็นทีม และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒.๓ มีทักษะการเรียนรู้ในอาชีพและมีความเป็น
ผู้ประกอบการ
๓. ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
๓.๑ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งด้านกาย
จิตใจ สติปัญญา สมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาแต่
ละช่วงวัย
๓.๒ มีทักษะการรับรู้และสามารถแยกแยะในสิ่งผิด
สิ่งถูกได้ เชื่อมั่น และรู้คุณค่าในตนเอง
๓.๓ เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วม
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี
๓.๔ มีทักษะในการประกอบอาชีพและดารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผู้มีความเป็นพลเมืองดี
๔.๑ มีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และมีจิตสานึกในเกียรติภูมิของความเป็นไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔.๒ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ส่วนร่วมและบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก
๔.๓ มีจิตสานึกในการใช้ ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๔ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๑๕๙

แบบสอบถามประกอบกิจกรรมการอภิปรายอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอิสลามศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในอิสลาม
ศึกษาเป็นอย่างดี มูลนิธิฯขอความร่วมมือท่านได้ช่วยวิเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลาม
ศึกษาในชายแดนใต้ ดังต่อไปนี้
๑. โปรดแบ่งกลุ่ม เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานอิสลามศึกษาที่สอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ใน
ประเด็นต่อไปนี้
๑) หลักสูตรอิสลามศึกษาที่สอนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ใช้มาตรฐานของสถาบันใดมาเป็น
ตัวกาหนด?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๒) สาระสาคัญของมาตรฐานอิสลามศึกษาที่สถาบันของท่านใช้อยู่ มีอะไรบ้าง โปรดอธิบาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓) หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประเมินมาตรฐานอิสลามศึกษาในปัจจุบัน คือ
......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอิสลามศึกษาและการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา
จังหวัดชายแดนใต้ คืออะไร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๕) โปรดเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนามาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑๖๐

๒. ขอความอนุเคราะห์ท่าน ช่วยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติกับ
มาตรฐานอิสลามศึกษา สาหรับการศึกษาระดับและประเภทต่างๆ ในชายแดนใต้ ดังต่อไปนี้
ระดับ/ประเภท
การศึกษา
๑. สถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา

๑๖๑

สอดคล้องกับ
อิสลามศึกษา

ไม่สอดคล้อง
กับ
อิสลามศึกษา

ข้อเสนอแนะ

๓. ศูนย์ศึกษาอิสลาม
ประจามัสยิด (ตาดีกา)

๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๖๒

๔. โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม

๕. โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

๑๖๓

๖.สถาบันศึกษาปอเนาะ

ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้
๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๑ ผูม้ ีความเป็นพลเมืองดี
๑.๒ ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๓ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
๑.๔ ผู้มีทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
๒.๑ การจัดหลักสูตร การเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตามความถนัด และเต็มตามศักยภาพบน
ฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
๒.๒ มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างวิถีการเรียนรู้
๓.๑ การบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ การศึกษาวิจัย การสร้างเสริมสนับสนุน
แหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้

๑๖๔

๓.๓ การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
ระดับทุกมิติของสังคม

ขอขอบพระคุณยิ่งในความร่วมมือของท่าน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Focus Group แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษา
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
กลุม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

1 น.ส.มากลือซง โน๊ะ

ครู

ศพด.มัสยิดนูรุลอิสซัน

2 นางนงนุช เตียวโล

ครู

ศพด.บ้านโคกตีเต

3 นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง

ผู้อานวยการ

โรงเรียนบ้านบราเอ็ง

ครู

ศพด.ไพรวัน

4 นายพิสิทธิ์ แก้วจันทร์ฤทร์

กลุ่มศูนย์การศึกษาประจามัสยิด(ตาดีกา)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายสุกรี มหินทราภรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
2 น.ส.ซีตีฮาวอ สุทัย

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
สช.อ.แว้ง

ผู้สอน

ตาดีกาอันนูร์

3 นายอัสนาฟี อัสมะแอ

นวก.อิสลามศึกษา

สช.อ.บาเจาะ

4 น.ส.ซากีลา เจ๊ะแม

ผู้สอน

ตาดีกากูวา

5 น.ส.รูณี วาแฉะ

ผู้สอน

ตาดีกานูรฮูดา

6 น.ส.ไอนี วามะ

ผู้สอน

ตาดีกาอิสตีกอมะห์

7 น.ส.สุนิสา ดือเลาะ

ผู้สอน

ตาดีกานูรูดดีน

8 นายมะหารง คาเว

ผู้สอน

ตาดีกามุสตาดาลิม

ตาแหน่ง

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

กลุม่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล

๑๖๕

1 นายอารีฟ อัสมะแอ

ผู้อานวยการ

ร.ร.อัลอีย๊ะวิทยา

2 นายซาปียัน เจ๊ะดาโอ๊ะ

นักวิชาการศึกษา

สช.อ.แว้ง

3 นายอริส สะมะแอ

นักวิชาการศึกษา

สช.อ.บาเจาะ

ผู้อานวยการ

ร.ร.รอมาเนีย

5 นายอานุวา มะแซ

ครูวิชาการศาสนา

ร.ร.นูรุดดิน

6 นายฮาดี มะอีล

ครูวิชาการศาสนา

ร.ร. แสงธรรมวิทยา

7 นางฮูไมด๊ะ ดือรอแม
8 นายนาสารี ดรอแม
9 นายมาหะหมัดรออัน มูจิ

ครู

ห้องเรียนเบสตารีตัวเอ็นเซ็นเตอร์

ครู

ร.ร.แสงธรรมวิทยา

ครู

ร.ร.อัลอีย๊ะวิทยา

10 นายรอมลี หะละ

ครู

ร.ร.อัลอีย๊ะวิทยา

4 นายอาหะมะ สะมะแอ

กลุม่ โรงเรียนของรัฐที่สอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นางนาตยา อดิศัยนิกร
ผู้อานวยการโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ร.ร.บ้านสายะ

2 นางสุนันฑา บากา
3 นางโสรยา อาแซ

ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.กวาลอซีรา
ร.ร.บ้านบาโงมาแย

4 นางศโรณี มั่นศรัทธา

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านลูโบ๊ะซามา

5 นางนุรฮายาตี บินเสะ

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านกลูบี

6 นางดวงใจ แดงน้อย

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านสากอ

7 นายไพรัช บินเสะ

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.เพลินพิศ

8 นายอดุลย์ เจ๊ะเย็ง

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านยะลูดง

9 นายต่วนสตอพา สือนิ

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านเป๊ะบุญ

10 นายนริศ มิยอ

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่

11 นายอิสเหาะ สามะแต

ผู้อานวยการโรงเรียน

ร.ร.ตะโละมีญอ

กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ
ที่
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน

๑๖๖

1 น.ส.ฮาซียะห์ ดาโอ๊ะ
2 นายมะดาโอ๊ะ นาวาวี
3 นายมูฮัมมัดซอฟวาน มะมิง

นวก.อิสลามศึกษา

สช.อ.แว้ง

ผช.โต๊ะครู
โต๊ะครู

ปอเนาะมะฮัด อัลกุรอาน
ปอเนาะวะอซุฎดีน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Focus Group
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา
กลุม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวรอมือล๊ะ มะหะมิง
2 นายไพศาล มะเระ

ตาแหน่ง
ครู
ครู

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ศพด. ดุซงกูจิ
ศพด. มัสยิดยาแมะตาเนาะปูเต๊ะ

3 นางอุษารัตน์ สาบา

หัวหน้าสถานศึกษา ศพด. จาหนัน
(ผอ.กองฯ)

4 นางพิมพ์มาดา นวลมะโน

เจ้าพนักงานธุรการ ศพด. มัสยิดอัลมูบารัค

5 นางมาเรียม ลาเตะ

ครู

ศพด. ตลาดเก่า

กลุ่มศูนย์การศึกษาประจามัสยิด(ตาดีกา)
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายมะ สาแม
ครูใหญ่
2 นายอิบรอเฮง บือแน
ครูใหญ่

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ตาดีกานูรุลอิสลามมัสยิดยาแมะกือปาลอฆือเตาะ
ตาดีกานูรุลอิสลาม บ้านจาเราะซีโป๊ะ

3 นายมามุ สาแมง
4 นายอับดุลอาซิ วานิ
5 นายอับดุลนาเซร์ เลาะหามะ

ตาดีกามากอมิลกียามิดดิน บ้านโฉลง
ตาดีกาอัล-อิสลามียะห์บ้านอาสิน
ตาดีกานะห์ฎอตุลอัตฟาล

ครู
ครู
ผู้บริหาร

6 นายต่วนอูเซ็ง บือแน

ครู

ตาดีการาวฎอตุลยันนะห์

7 นายมุกตา บูงอ

ครู

ตาดีกานูรดีนูลอิสลาม

8 นายอับดุลเล๊าะห์ สามะ

ผู้บริหาร

9 นายมูหามะรอซารี บาดา

ครู

๑๖๗

ดารุสลาม
อัลเสาวห์ลาตุลอิสลามียะห์

กลุม่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล
1 ส.ต.ยะหายา คอเดร์
2 นายณัฐสรัน แลเมาะ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา

ผู้ช่วยผู้อานวยการ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

3 นางสาวสูฮัยลา เปาะซา

ครู

โรงเรียนศานติธรรม

4 นางสาววันสามีอะห์ วาเล็ง

ครู

โรงเรียนศานติธรรม

กลุม่ โรงเรียนของรัฐที่สอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายยูโซะ สะอิ
ครู

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนพัฒนาบาลอ

2 นายสุนทร ดาทองพัน

ผู้อานวยการ

โรงเรียนบ้านตะโละซูแม

3 นางสาวไอริน เจะมิง

ครู

โรงเรียนบ้านสะเอะ

4 นายอับดุลอาซิ ดูมีแด

ครู

โรงเรียนบ้านสะเอะ

5 นางจินดา วรรณเพียร

ครู

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

6 นายมูหามะ อาแว

ครู

โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

7 นายอิบรอเฮง มะเก๊ะ

ครู

โรงเรียนสตรียะลา

8 นายสมาน หงะหงอ

ผู้อานวยการ

โรงเรียนบ้านบันนังบูโย

9 นางโศรยา หะรอแม

ครู

โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

10 นางสาวสุปราณี ประจิตร

กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอับโดเลาะ แวดอเลาะ

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

ตาแหน่ง
โต๊ะครู

กศน.จังหวัดยะลา

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ปอเนาะดารุลอุโลมวิทยา

2 นายบีดิง มะลี

โต๊ะครู

ปอเนาะฆูนุงอามาน

3 นายอับดุลวาดู สอรี

โต๊ะครู

ปอเนาะฆูนุงอามาน

4 นายอาซิ และนิตันหยง

โต๊ะครู

ปอเนาะอาซีซียะห์วิทยา

5 นายฮารน ดีเยาะ

โต๊ะครู

ปอเนาะมัตรอซะห์ดะฟิซุสกุรอานอารุนอามาน

๑๖๘

6 นายมูฮัมมัดฮัมดี เกาะแจ
7 นายมูฮัดหมัดฮาเรส บินแล๊ะ
มะ
8 นายรอมือลี แวกะจิ

ผู้ข่วยโต๊ะครู

ปอเนาะมัตรอซะห์ดะฟิซุสกุรอานอารุนอามาน

กรรมการ

ปอเนาะอิสลามศาสตน์ดารุลสลาม

กรรมการ

ปอเนาะอิสลามศาสตน์ดารุลสลาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม Focus Group
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี
กลุม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวธัญวรรณ กลิ่นเกษร

ตาแหน่ง
นักวิชาการ

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ศพด.เทศบาลยะหริ่ง

2 นางศรินยา ปะสู

นักวิชาการ

ศพด.ต.นาประดู่

3 นางสาววชิรญาณ์ มณี

นักวิชาการ

ศพด.ต.ควนโนรี

4 นางสาวนิม๊ะ แวกะจิ

ครู

ศพด.ต.นาประดู่

5 นางสาวกาญจนา สะหมันสาหรี

ครู

ศพด.ต.นาประดู่

6 นางซะตินา ยามูยีมะ

นักวิชาการ

ศพด.ต.ม่วงเตี้ย

7 นางวิยะรัตน์ ขุนภักดี

นักวิชาการ

ศพด.ต.ท่าเรือ

8 นายอับดุลกอเดร์ สาเหาะ

รองนายก

ศพด.ต.ป่าบอน

กลุ่มศูนย์การศึกษาประจามัสยิด
(ตาดีกา)
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาววันเพ็ญ หะยีมามะ

ตาแหน่ง
ครู

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ตาดีกามิสบาฮูอัลมูนีร

2 นายมูหาหมัดอดานัน หะยีแม

ผู้บริหาร

ตาดีกามีสบาผู้อัลนีร์

3 นายเหม มานัตย์พันธุ์

ผู้บริหาร

นูรูลเตาฟิตตันหยงลุโละ

4 นายมูฮาหมัดยูโซ๊ะ สันตตินับ
วงศ์
5 นายสุไลมาน นิเหะ

ครู

มัสยิดดารุสลามปูโปะ

อิหม่าม

นูรูลฮูดา (ยูโย)

6 นายมะกอยา เจ๊ะมะ

ผู้บริหาร

ดารุลฮีบาดะ

๑๖๙

7 นายอุสมาน ดือราแม

ครู

ญัณนาตุลฟิรดาวส์

8 นายอานัส ปูตะ

ครู

นูรุลฮีดายะห์ (ปีตูโตะเก็ง)

9 นายมาหมัด ดอนิ

อิหม่าม

อิดายะตุลอัลฟา

กลุม่ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายอับดุรเราะฮ์มาน สาและ
ผู้อานวยการ

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
ราษฎร์ประชานุเคราะห์

2 นายอับดุลเลาะห์ มามะ

ผู้บริหาร

ศาสนูปถัมภ์

3 นายอับดุลรอมาน สาลีมี

ครูผู้สอน

ศาสนูปถัมภ์

4 นายสุชาติ แวเด็ง

ครูผู้สอน

อิสลามศาสน์วิทยา

5 นายมะรอปี กูนา

รองผู้อานวยการ

ประสานวิทยามูลนิธิ

6 นางสาวอารีนา อามิร

ครูผู้สอน

อิสลามศาสน์วิทยา

7 นางสาวฮานาน อาแวกาจิ

ครูผู้สอน

อิสลามศาสน์วิทยา

8 นางสาวรอซีดะห์ วานา

รองผู้อานวยการ

อิสลามพัฒนา

9 นางรุสมานี อัลดุลบาซิต

ครูผู้สอน

อิสลามพัฒนา

10 นางสาวนูรีซาน เจะยอ

ครูผู้สอน

อิสลามศาสน์วิทยา

กลุม่ โรงเรียนของรัฐที่สอนศาสนาอิสลาม
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
1 นายเจะอัสมุลเลาะห์ เจะมามะ ครูสอนอิสลามศึกษา
2 นายวิทยา อุหมัน

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ผู้อานวยการ

โรงเรียนสะนอพิทยาคม

3 นางสาวซูซาน ฮาแย

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม

4 นายอาแว เจะโมง

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

ผู้อานวยการ

โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์

6 นายสุปียาน กาหม๊ะ

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52

7 นายรุสลัน กาโฮง

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

8 นายอุสมาน สาเล๊ะ

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

9 นายมิฟตะห์ปุรกร เปาะซา

ครูสอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

5 นายหัสธรรม จินดารัตน์

๑๗๐

กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายบาเหม สาเมาะ
2 นายวศัน สาเมาะ

ตาแหน่ง
ครู

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรียนอิสลาม

ผู้อานวยการ

โรงเรียนดารุลบารอกะฮ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม Focus Group
การจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาสาหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุม Press Center วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ที่
ชื่อ - สกุล
1 ผศ.ดร. อิสมาแอ กาเต๊ะ
2 ผศ.ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง

ตาแหน่ง
หัวหน้าหลักสูตรอิสลามศึกษา
นานาชาติ
อาจารย์

3 ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

อาจารย์

4 ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ อาจารย์
5 ดร. เกตุ อัสมิมานะ

อาจารย์

6 ดร. สราวุธ สายทอง

หัวหน้าสาขาการสอนอิสลาม
ศึกษา

7
8
9
10
11

รองอธิการบดี
คณบดีศึกษาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ
อาจารย์
หัวหน้าสาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา
อาจารย์

ผศ. ดร. จิระพันธ์ เดมะ
ผศ.ดร. มูฮามัสสกรี มันยูนุ
ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง
ดร. อิสมาอีล ราโอบ
อาจารย์ยะหะยา นิแว

12 ดร. อับดุลฮาดี สะบูดิง

๑๗๑

สถาบัน
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปัตตานี
ม.ฟาฏอนี
ม.ฟาฏอนี
ม.ฟาฏอนี
ม.ฟาฏอนี
ม.ฟาฏอนี
มอ. ปัตตานี

13 ดร. อับดุลรอยะ บินเซ็ง

อาจารย์

ม.นราธิวาสราชนครินทร์

14 ดร. มูฮัมมัด อูมูดี
15 ดร. มูหามัดสุใหมี เฮงยามา
16 ดร. อับดุลรอแม สุหลง
17 ดร. รุ่ง แก้วแดง

อาจารย์
ม.นราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ม.ราชภัฏยะลา
ประธานหลักสูตรการสอนอิสลาม ม.ราชภัฏยะลา
ศึกษา
ประธานมูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง

18 ดร. วรัยพร แสงนภาบวร
19 นางสาวกามีละห์ ตาและ

นักวิจัยมูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง
ผู้ช่วยนักวิจัย

๑๗๒

มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง
มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง

ภาพกิจกรรม
การประชุม Focus Group การจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดนราธิวาส

๑๗๓

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา

๑๗๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

๑๗๕

การประชุม Focus Group แนวทางการจัดทามาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอุดมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้อง Press Center วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

๑๗๖

๑๗๗

รายชื่อคณะนักวิจัย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ดร. รุ่ง แก้วแดง
นายสาโรช จรจิตต์
นายประเสริฐ แก้วเพชร
ดร. วรัยพร แสงนภาบวร
นางสาวกามีละห์ ตาและ

ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค ๘
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักวิจัยอาวุโส มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
นักวิเคราะห์อิสลามศึกษา มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

๑๗๘

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

