
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านนวตักรรมเพ่ือสร้างสรรคส์งัคม 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง    ผศ. ดร. วิศรุต  เลาะวถีิ       คณะวชิา/หน่วยงาน ศิลปศาสตร์ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ     ดร. นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร์  คณะวชิา/หน่วยงาน  ศิลปศาสตร์.. 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 เป็นอาจารยป์ระจ าสาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ และเป็นหัวหนา้ภาควิชาอิสลาม
ศึกษาและภาษาอาหรับ นับตั้งแต่เร่ิมเปิดสอนหลกัสูตร ณ มหาวิทยาลยัรังสิต เม่ือปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน       
โดยเป็นผูส้อนในกลุ่มวชิาอิสลามศึกษา 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 ไดน้ ารูปแบบและวิทยาการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ.ล – ซ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั - ขอพระผูเ้ป็นเจา้
ไดโ้ปรดประทานพรใหท่้านประสบศานติ) ศาสดาแห่งอิสลาม มาประยกุตใ์ชก้บัหลกัการและทฤษฎีการจดัการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาและ/หรือภาษาอาหรับในสถานการณ์จริง ทั้งน้ี นอกจากจะน ามาปรับใชก้บัการเรียนการสอนเฉพาะ
ตนแลว้ ยงัแนะน าและแลกเปล่ียนกับคณาจารยใ์นสาขาวิชาเดียวกันอีกด้วย ท าให้ผลงานเร่ืองน้ีเป็นท่ียอมรับและ
ประจกัษ์ในวงการการศึกษาอิสลามศึกษาหรือศาสนาอิสลาม ทั้งในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัภาคกลาง ตลอดจน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  เน่ืองจากไดรั้บเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อการให้ความรู้ ความคิดเชิงพฒันาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในระดบัตน้ (อิบติดาอีย)์ กลาง (เอียะดาดีย)์ และปลาย (ซานะวีย)์ หรือเปรียบเทียบเช่นเดียวกับระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายนัน่เอง  หน่วยงานท่ีใหก้ารส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ 
ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกรมการศาสนา เป็นตน้ รวมทั้งได้
มีการเผยแพร่บทความทางวชิาการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาผ่านทางวารสาร เอกสารและส่ิงตีพิมพ์
ในวงการสงัคมมุสลิมไทยอยา่งต่อเน่ืองเสมอมา   

5.  บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

 เน่ืองจากผูเ้ล่าประสบการณ์ เป็นหัวหนา้ภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เป็นผูท่ี้ผ่านการเป็นครูและ
ขา้ราชการครูมาโดยตลอด ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเป็นผูส้อนอิสลาม
ศึกษาในระดบัตน้ (อิบติดาอีย)์ และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (เอียะดาดีย)์ ดว้ย  ท าให้สามารถปรับและพฒันาการสอน
อิสลามศึกษาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เพราะมีความเขา้ใจในตวัผูเ้รียน กล่าวคือ จิตวทิยาผูเ้รียน  จิตวทิยาการจดัการเรียนการสอน 
เน้ือหาตามหลกัสูตร  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  รวมทั้ง การวดัและประเมินผลอีกดว้ย เพราะความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง
ดงักล่าว จะช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปดว้ยดี ซ่ึงเป็นผลมาจากผูส้อน ผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม เป็นส าคญั 
ดงันั้น จึงถือว่า ส่ิงดงักล่าว ลว้นมีความส าคญั ท าให้การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีประสิทธิภาพและบงัเกิด
ประสิทธิผลเป็นอยา่งดี 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ  

 1.  ศึกษารูปแบบและวทิยาการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลาม จากหนงัสือ ต าราทาง
วชิาการท่ีกล่าวถึงประวติั และจริยวตัรของท่านท่ีมีต่อมนุษยชาติ 

 2.  ศึกษาทฤษฎีการสอนของนกัการศึกษาทัว่ไป หลกัการศึกษา จิตวทิยการสอน เทคนิคการสอน พฤติกรรม
ศาสตร์ การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ การบริหารหลกัสูตร และการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน  



 
 

 3.  บูรณาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยประมวลจากค าสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ.ล)  และหลกัการ
หรือทฤษฎีการสอนของนกัการศึกษา  มาปรับใชก้บัการสอนในสถานการณ์จริง ตามความเหมาะสมกบัเน้ือหา ผูเ้รียน
และส่ิงแวดลอ้ม 

 4.  เสนอโครงการวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาวทิยาการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีมีผลต่อ
มนุษยชาติ เพื่อขอทุนสนบัสนุนการวจิยั 

 5.  เขียนเคา้โครงเน้ือหาแต่ละเร่ือง (Story board) เพื่อจดัท าเป็นส่ือการสอน เช่น Power Point, Video Clip 
ประกอบการสอน     

 6.  ถอดความรู้ท่ีไดจ้ากการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มาเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการผ่านการ
น าเสนอบทความและการไดรั้บเชิญเป็นวทิยากรในโอกาสต่าง ๆ  

7.  เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีท่ าให้เกดิความส าเร็จ 

 การมีความคิดในการพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยไม่คิดเปรียบเสมือน “น ้ าเต็มแกว้”  เพราะจะท าให้ไม่
สามารถเติมน ้ าเพ่ิมไดอี้ก รักในความเป็นครู  รักการสอน  และรักการแบ่งปันองคค์วามรู้ให้แก่บุคคลอ่ืนและสังคม โดย
สอดคลอ้งกบัค าสอนของท่านนบีมุฮมัมดั (ซ.ล)  ศาสดาแห่งอิสลาม ท่ีวา่ “สูเจา้จะยงัไม่เป็นผูศ้รัทธาท่ีแทจ้ริง   หากสูเจา้
ไม่หยบิยืน่ส่ิงท่ีสูเจา้รักหรือมีใหแ้ก่บุคคลอ่ืน” 
 
8.  ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น 

 1.  คณาจารยใ์นภาควชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2.  ส านกัจุฬาราชมนตรี 
 3.  ส านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
 4.  การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนา  กระทรวง
วฒันธรรม 
 
9.  อุปสรรคหืรอปัญหาในการท างานและแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดงักล่าว 
 1.  การบริหารเวลา เน่ืองจากมีภารกิจการสอนและการประสานงานทัว่ไปค่อนขา้งมาก ท าให้ไม่สามารถ
บริหารเวลาเพื่อการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม และเตรียมขอ้มูลทางวชิาการไดดี้เท่าท่ีควร 
 แนวทางแกไ้ข  ตอ้งจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั เพ่ือใหก้ารด าเนินงานทุกอยา่งเป็นไปดว้ยดี 
 2.  การพฒันาบุคลากร  เน่ืองจากบุคลากรบางกลุ่มท่ีมีแนวคิดในเชิงอนุรักษ์นิยม มักจะไม่ยอมรับการ
พฒันาการเรียนการสอนท่ีเรียกวา่ “นวตักรรม” ท าให้การปรับเปล่ียนหรือการพฒันาเป็นไปไดย้าก  อีกนยัหน่ึง ผูส้อน
อิสลามศึกษาส่วนมาก จะมีความรู้ดา้นเน้ือหาสาระระดบัดีมาก แต่การถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน มกัมีขอ้จ ากดัพอสมควร 
 แนวทางแกไ้ข  ตอ้งใชก้ารนิเทศแบบกลัยาณมิตร และหาโอกาสในการเยีย่มเยยีนหรือพบปะ พูดคุยให้มากข้ึน 
กล่าวคือ ไม่อยูใ่นฐานะเป็นวทิยากรเพียงอยา่งเดียว 
 
10.  ผลลพัท์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้คอื 
 1.  คน้พบหลกัคิดใหม่ ๆ หรือนวตักรรมทางความคิด เพ่ือการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
 2.  เกิดกลุ่มผูส้อนอิสลามศึกษารุ่นใหม่ ท่ีสามารถปรับและพฒันาการสอนอิสลามศึกษาร่วมสมยัได ้  ท าให้ต่อ
ยอดทางความคิดไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
 

11.  การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดงักล่าว 
 ไดเ้ป็นผูแ้บ่งปันองค์ความรู้เก่ียวกบัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้แก่ผูส้อนทุกระดบั ทั้งในรูปแบบการ
เป็นวทิยากร และการเผยแพร่แนวคิดผา่นบทความทางวชิาการ หนงัสือ และส่ือส่ิงพิมพต์่าง ๆ ท าให้วงการศึกษาอิสลาม
ศึกษามีความตระหนกัรู้ และใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีมากข้ึน  
 
12.  สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ หรือทศันคต)ิ ของผู้เล่าเร่ือง 
 สามารถพฒันาตนเองใหมี้องคค์วามรู้เก่ียวกบัวิทยาการสอนอิสลามศึกษา โดยบูรณาการระหวา่งรูปแบบและ
เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮมัมัด (ซ.ล) ศาสดาแห่งอิสลามกับหลกัการ และทฤษฎีการสอนต่าง ๆ ท าให้เกิด
ประโยชน์ในสงัคมการศึกษาอิสลามไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
13.  ผลงานเชิงประจกัษ์ของผู้เล่าเร่ืองคอื 
 1.  ไดรั้บการยอมรับดา้นการจดัการศึกษาศาสนาอิสลามจากสังคมมุสลิมไทย โดยประเมินจากผลงานทาง
วชิาการท่ีเผยแพร่ เช่น บทความท่ีเก่ียวขอ้ง และการรับเชิญเป็นวทิยากรในโอกาสต่าง ๆ และหลากหลายหน่วยงาน 
 2.  มีการจดัตั้งชมรมวทิยากรอิสลามศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 3.  ไดรั้บความร่วมมือ และการสนับสนุนจากบุคลากรในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีเปิดสอน
หลกัสูตรบูรณาการอิสลามศึกษา ทุกระดบั ทุกประเภท เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจดัข้ึนเป็นอยา่งดีเสมอมา 
 


