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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 37 ก าหนดไว้ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์
ในการนับถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา  และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมความเชื่อถือของตน  เพ่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง  และไม่เป็นการขัดความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม   พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ระบุว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม    
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ซึ่งสอดคล้อง
กับค าสั่งสอนของศาสนาอิสลามที่ก าหนดให้มุสลิมทุกคนหมั่นแสวงหาความรู้  ดังที่ปรากฏในอัลฮะดิษ ความว่า 
“การศึกษาเป็นสิ่งบังคับส าหรับมุสลิมทุกคน” และอีกบทหนึ่งความว่า “ท่านทั้งหลายจงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อยู่ใน
เปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพ” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนตามแนวทางของอิสลามให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความรู้      
คู่คุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา     ในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้กับผู้เรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค  มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักการศาสนา
อิสลาม 

การจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาฟัรฎุอีนประจ ามัสยิด ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  โดยเฉพาะ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา บางพ้ืนที่ในชุมชนที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามอยู่จ านวน
มาก  เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ศาสนาที่เข้มขึ้น ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน จึงมีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อ
ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 

จากการด าเนินการดังกล่าว ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา แต่ละแห่งมีการ
เลือกใช้หลักสูตรที่หลากหลาย ไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ขึ้น 
เพ่ือให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความต้องการของผู้เรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นส าคัญ ซึ่งมิได้บังคับให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ทุกแห่ง
ต้องน าไปด าเนินการแต่อย่างใด 

ความน า 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น         
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จะช่วยส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ด าเนินการบริหารจัดการและน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ  
สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 การพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จต้องมีการบริหารจัดการที่ดี   
มีการวางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
ทรัพยากร และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 

           ระดับชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นับเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจส าคัญในการก าหนด

นโยบายพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น    
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ส าหรับให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด และเพ่ือการด าเนินการพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมาย
ในระดับชาติ จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานระดับท้องถิ่น และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา น าหลักสูตรไปใช้และพัฒนาสาระการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
การส่งเสริมสนับสนุนอาจด าเนินการในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เช่น การส่งเสริมด้านบุคลากร งบประมาณ         
และทรัพยากรต่างๆ และการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เป็นต้น 

ระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
การจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 

2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหาร ผู้สอน 
ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ 
 1. การด าเนินการระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยองค์คณะบุคคลใน
ระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ      
เพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รวมทั้งแนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้   
ที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) แต่ละศูนย์และสถานศึกษา 
 2. การด าเนินการระดับชั้นเรียน ด าเนินการโดยผู้สอนแต่ละคนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือกลุ่ม ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน อาจพิจารณาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับ

การบริหารจัดการ
หลักสูตร 
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ความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน โดยกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
สื่อการสอน หรือวิธีการวัดและประเมินผล อาจต้องปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียน 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[5] 
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แผนผังการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺ 1437 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

 

 

                       

                                          

 

                                                     

         ร                                                        

            เนินงานแบบมี                                                               

       

 

 

                                                                       

- พัฒนาบุคลากร  
- จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร     
- ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม                                             
- ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุน
สนับสนุน 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

 

ก ากับดูแลคุณภาพ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
(พิจารณาให้ความเห็นชอบ) 

ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้น 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 
- วิจัย ติดตามผลการใช้หลักสูตร 

วิจัย การติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยทั่วไป
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างานซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)
หรือสถานศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบงานวิชาการและผู้สอนอิสลามศึกษา 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา อาทิเช่น หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจ ามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437  
 3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา            
โดยพิจารณาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา       
ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบหลักสูตร พร้อมกันนี้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จะต้องจัดท าเอกสารระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือใช้ควบคู่กับหลักสูตร 
 4. คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ น าเสนอร่างหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
หลักสูตรของสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการต้องน าไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนออนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา แล้วให้
จัดท าเป็นประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
หลักสูตรของสถานศึกษา  โดยผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และประธานคณะกรรมการ
บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนาม 
 5. การใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยผู้สอน     
น าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 
 6. การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร โดยการด าเนินการวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะๆ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
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การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายนอก เพ่ือระดมความคิด ประสบการณ์
มาใช้ในการก าหนดหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทกระบวนการจัดการศึกษา การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา มีข้อควรค านึง 3 ประการ  
 1. หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา   
เป็นกรอบทิศทางส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437  

2. หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา 
จะต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น            
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437  

3. หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา 
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตอบสนองความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพถึงขีดสูงสุด 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถออกแบบหลักสูตรของตนเองได้อย่าง
อิสระ โดยยึดนโยบายและกฎหมายเกี่ยวข้องกับหลักวิชาการในการจัดการศึกษา มีความถูกต้องเหมะสม สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และมีความเป็นไปได้  

การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตร              
ของสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น 
 - สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่า และการยอมรับให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
 - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การใช้และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร และคณะกรรมการอ่ืนตามความจ าเป็น ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 - จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 
 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[8] 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

องค์ประกอบหลักสตูรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา 

 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา 
เป็นเอกสารส าคัญที่ผู้สอนจะน าไปใช้ส าหรับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือหลักสูตรของสถานศึกษา ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติตามองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร
สถานศึกษา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ส่วนค าน า 
  - ความน า 
  - วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
  - สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. โครงสร้างศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

3. ค าอธิบายรายวิชา  
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. เกณฑ์การจบการศึกษา 

ทั้งนี้ ในการจัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตร
สถานศึกษา ในส่วนปกหน้าของหลักสูตรสถานศึกษา และประกาศศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษานั้นได้
ก าหนดรูปแบบเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา น าไปปรับใช้ตาม
ความเหมาะสม ดังนี้ 
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ตัวอย่าง ปกหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)……………หรือโรงเรียน …………………….  

พุทธศักราช ................./ฮิจเราะฮฺศักราช........ (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ..........จังหวัด............. 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ตราศูนย์ฯ 
หรือ

สถานศึกษา 
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ตัวอย่าง  ประกาศศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรศูนย์การศึกษา 

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ..................หรือโรงเรียน ...................... 
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ........หรือโรงเรียน ............ 

พุทธศักราช ................./ฮิจเราะฮฺศักราช........ (ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
 

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

 ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียน ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เมื่อวันที่... ......... เดือน........... พ.ศ. ....... 
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป 

ประกาศ ณ (วันที่/เดือน/ปี) 

 

                  ……………………………  
            (..........................................) 

ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา) /ผู้รับใบอนุญาต/ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

………………………… 
(..........................................) 

กรรมการและเลขานุการศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ตราศูนย์ฯ 
หรือ

สถานศึกษา 
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ค าอธิบายในการเขียนองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือ
สถานศึกษา 

1. ส่วนน า  ประกอบด้วย 

     1.1 ความน า แสดงให้เห็นจุดเน้น และความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
     1.2 วิสัยทัศน์ เป็นเจตนารมณ์  อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ  อนาคตที่พึงประสงค์ เอกลักษณ์ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เพ่ือสร้างศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาองค์กร  
และคุณภาพผู้เรียน  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น           
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 และความต้องการของหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
    1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

        ระบุสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพ่ึงมี ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
    1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ประการที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด       
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา อาจจะเพ่ิมเติมตามจุดเน้นที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ได้ตามความเหมาะสม 
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2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

  กรอบโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 

พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 

 

สาระ 
ชั้นและเวลาเรียน 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ 1-6 
1 2 3 4 5 6 

สาระพ้ืนฐาน  
1. อัลกุรอาน 80 80 80 80 80 80 

2. อัลฮะดีษ 40 40 40 40 40 40 
3. อัลอะกีดะฮฺ 40 40 40 40 40 40 

4. อัลฟิกฮฺ 40 40 40 40 40 40 
5. อัลอัคลาก 40 40 40 40 40 40 

6. อัตตารีค 40 40 40 40 40 40 

7. ภาษาอาหรับ 40 40 40 40 40 40 
8. ภาษามลายู (อักษรยาวี) 40 40 40 40 40 40 
9. ภาษามลายู (อักษรรูมี) 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 400 400 400 400 400 400 
สาระเพิ่มเติม  
1. ภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40 
2. ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร   
   หรือภาษาอาหรับ 
   เพ่ือการสื่อสาร 

40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า  440 ชั่วโมง/ปี 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[13] 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน/เพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละ
รายวิชาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน 400 ชั่วโมงต่อ
ปี  และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 การจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ภาษามลายู เพ่ือการสื่อสารหรือภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร   
ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดตามความพร้อมของแต่ละศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนเพ่ิมเติม 40 ชั่วโมง
ต่อปี   
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดตามความ
พร้อมของแต่ละศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40 ชั่วโมงต่อปี   

 การจัดเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา     
มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ก าหนดเวลาเรียน 400 ชั่วโมง/ปี ดังนี้ 
 1.1 เวลาเรียนพื้นฐาน 400 ชัว่โมง/ปี ประกอบด้วย 

  1.1.1 สาระอัลกุรฺอาน 
  1.1.2 สาระอัลฮะดีษ 
  1.1.3 สาระอัลอะกีดะฮฺ 
  1.1.4 สาระอัลฟิกฮฺ 
  1.1.5 สาระอัลอัคลาก 
  1.1.6 สาระอัตตารีค 
  1.1.7 สาระภาษาอาหรับ 
  1.1.8 สาระภาษามลายู (อักษรยาวี) 
  1.1.9 สาระภาษามลายู (อักษรรูมี) 
  1.2    เวลาเรียนเพิ่มเติมจากกรอบโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 80 ชั่วโมง/ป ี
     1.2.1 สาระภาษาอังกฤษ 

  1.2.2 สาระภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
  1.3    เวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี  
   1.3.1 กิจกรรมแนะแนว 
   1.3.2 กิจกรรมนักเรียน 

  1.3.2.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนภาคฤดูร้อน   
    1.3.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
    1.3.2.3 กิจกรรมวิชาการและกีฬา 
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    1.3.2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   1.3.3 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชา/กิจกรรม
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี ส าหรับการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก าหนดรหัสวิชา ดังนี้  

การก าหนดรหัสวิชา 
เพ่ือให้การน าหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น              (อิบติดาอี

ยะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรายวิชาตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
เป็นไปอย่างมีระบบ สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง จึงให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
ก าหนดรหัสวิชาดังนี้ 
 รหัสวิชา ระบบรหัสวิชาของหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
หลักสูตรของสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นระบบ ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข  จ านวน 6 หลัก ดังนี้ 

 
หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 หลักที่ 6 

 
สาระ ระดับ 

การศึกษา 
ปีในระดับ 
การศึกษา 

ประเภทของ
รายวิชา 

ล าดับของรายวิชา 

     
 

     
 

     
 

กอ 1 1 1 01 – 99 
ฮด  2 2  
อก  3   
อฟ  4   
ตร  5   
อล  6   
อร     
มย     
มร     
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หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษร 2 ตัว แสดงสาระการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดา
อียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
 กอ หมายถึง รายวิชาในสาระอัลกุรฺอาน 
 ฮด หมายถึง รายวิชาในสาระอัลฮะดีษ 
 อก หมายถึง รายวิชาในสาระอัลอะกีดะฮฺ  
 อฟ หมายถึง รายวิชาในสาระอัลฟิกฮฺ  
 ตร หมายถึง รายวิชาในสาระอัตตารีค  

 อล หมายถึง รายวิชาในสาระอัลอัคลาก  
 อร หมายถึง รายวิชาในสาระภาษาอาหรับ 
 มย หมายถึง รายวิชาในสาระภาษามลายู (อักษรยาวี) 
 มร หมายถึง รายวิชาในสาระภาษามลายู (อักษรรูมี) 

หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับชั้นรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละระดับชั้น คือ 

1 หมายถึง รายวิชาส าหรับระดับชั้นการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงชั้นปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะใน
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น คือ 

1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 
2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 
3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 3 
4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 4 
5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 5 
6 หมายถึง รายวิชาในระดบัชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 6 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 
1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 

หลักท่ี 5 และ หลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละสาระ   
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แนวปฏิบัติในการก าหนดรหัสวิชา   
การน าระบบรหัสของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 

1437  ไปก าหนดให้กับรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด   (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นที่ 1 พิจารณารายวิชาที่ก าหนดรหัสว่าเป็นรายวิชาในสาระใด แล้วน าอักษรรหัสแสดงสาระมาก าหนดเป็น
รหัสหลักท่ี 1 ดังนี้ 

กอ ส าหรับรายวิชาในสาระอัลกุรอาน 
ฮด ส าหรับรายวิชาในสาระอัลฮะดีษ 
อก ส าหรับรายวิชาในสาระอัลอะกีดะฮ  
อฟ ส าหรับรายวิชาในสาระอัลฟิกฮฺ  
อล ส าหรับรายวิชาในสาระอัลอัคลาก  
ตร ส าหรับรายวิชาในสาระอัตตารีค  
อร ส าหรับรายวิชาภาษาอาหรับ 
มย ส าหรับรายวิชาภาษามลายู 
มร ส าหรับรายวิชาในสาระภาษาอาหรับเสริม 

ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติมก าหนดอักษรรหัสแสดงสาระดังนี้ 
                    อ   ส าหรับสาระเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษหรือ 

          มย ส าหรับสาระเพ่ิมเติมภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
          มร ส าหรับสาระเพ่ิมเติมภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 

                    อร ส าหรับสาระเพ่ิมเติมภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

ขั้นที่ 2 พิจารณารายวิชาที่ก าหนดรหัสว่าเป็นรายวิชาที่จัดขึ้นส าหรับระดับชั้นใด แล้วน าตัวเลขรหัสแสดง
ระดับชั้นมาก าหนดเป็นรหัสหลักที่ 2 ดังนี้ 

ก าหนดเลข 1 ส าหรับรายวิชาระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) 
 เมื่อน าไปรวมกับรหัสที่ 1 จะได้รหัส 2 หลัก เช่น 

กอ 1 หมายถึง รายวิชาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) 
ฮด 1 หมายถึง รายวิชาอัลฮะดีษ ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) 

ขั้นที่ 3 พิจารณารายวิชาที่ก าหนดรหัสว่าเป็นรายวิชาที่จัดขึ้นเพ่ือให้เรียนหรือปฏิบัติในชั้นปีใดของระดับชั้น 
แล้วน าตัวเลขรหัสแสดงปีในระดับชั้นมาก าหนดเป็นรหัสหลักท่ี 3 ดังนี้ 
  ก าหนดเลข 1 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 

ก าหนดเลข 2 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 
ก าหนดเลข 3 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 3 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[17] 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

ก าหนดเลข 4 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 4 
ก าหนดเลข 5 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 5 
ก าหนดเลข 6 ส าหรับรายวิชาในระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 6 

เมื่อน าไปรวมกับรหัสหลักที่ 1 และ 2 จะได้รหัส 3 หลัก ตามตัวอย่างดังนี้ 
กอ 11 หมายถึง รายวชิาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 
กอ 12 หมายถึง รายวชิาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2 
กอ 13 หมายถึง รายวชิาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 3 

ขั้นที่ 4 พิจารณารายวิชาที่ก าหนดรหัสว่าเป็นรายวิชาประเภทใด แล้วน าตัวเลขรหัสแสดงประเภทของ
รายวิชามาก าหนดเป็นรหัสหลักท่ี 4 ดังนี้ 

ก าหนดเลข 1 ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐาน 
ก าหนดเลข 2 ส าหรับรายวิชาเพ่ิมเติม 

เมื่อน าไปรวมกับรหัสหลักที่ 1 2 และ 3 และจะได้รหัส 4 หลัก ตามตัวอย่างดังนี้ 
  กอ 111 หมายถึง  รายวิชาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาพ้ืนฐาน 
  อ 112  หมายถึง  รายวิชาอังกฤษ  ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 รายวิชาเพ่ิมเติม 

ขั้นที่ 5 พิจารณารายวิชาที่ก าหนดรหัสว่าเป็นรายวิชาล าดับที่เท่าใดของสาระในแต่ละระดับชั้น แล้วน า
ตัวเลขรหัสบอกล าดับรายวิชามาก าหนดเป็นรหัสหลักที่ 5 และหลักที่ 6 ตามล าดับโดยก าหนดล าดับตามรายวิชาที่เปิด
สอนในสถานศึกษา เช่น 

ก าหนดเลข 01 ส าหรับรายวิชาล าดับที่ 1 
เมื่อน าไปรวมกับรหัสหลักท่ี 1 2 3 และ 4 จะได้รหัส 6 หลัก ตามตัวอย่างดังนี้ 

  กอ 11101 หมายถึง รายวิชาอัลกุรอาน ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 
รายวิชาพ้ืนฐาน วิชาอัลกุรอาน ล าดับที่ 1  
  อ 11201 หมายถึง รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 
รายวิชาเพ่ิมเติม วิชาภาษาอังกฤษ ล าดับที่ 1  

ขั้นที่ 6 น ารายชื่อวิชาที่ก าหนดรหัสพร้อมกับจ านวนชั่วโมงรว่มเข้ากับรหัสที่ก าหนดให้ จะได้รายวิชาที่แสดง
ส่วนประกอบที่สมบูรณ์ ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 

ก าหนดชื่อรายวิชา 
หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดตาดีกา (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

           ฮด 12101 อัลฮะดีษ 40 ชั่วโมง/ปี 
           หมายถึง รายวิชาอัลฮะดีษ ส าหรับระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) 
ชั้นปีที่ 2 เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาอัลฮะดีษ ล าดับที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ปี 

ความหมายของรหัสวิชา เพื่อความเข้าใจและสื่อสารตรงกันดังนี้ 
กอ 12101 
กอ สาระอัลกุรอาน 
1 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ)  
2 ชั้นปีที่ 2 

 1 ประเภทรายวิชาพ้ืนฐาน 
01 วิชาสาระอัลกุรอาน ล าดับที่ 1 
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ตัวอย่างที่ 1 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปีที่ 1 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา           จ านวนชัว่โมง 

                     รายวชิาพ้ืนฐาน 

กอ  11101  อัลกุรอาน      80 
ฮด  11101    อัลฮะดีษ      40 
อก  11101  อัลอากีดะฮฺ      40 
อฟ  11101  อัลฟิกฮฺ        40 
อล  11101  อัลอัคลาก       40 
ตร  11101  อัตตารีค       40 
อร  11101  ภาษาอาหรับ      40 
มย  11101  ภาษามลายู (อักษรยาวี)     40 
มร  11101  ภาษามลายู (อักษรรูมี)     40 
   รายวิชาเพ่ิมเติม 
อ  11201  ภาษาอังกฤษหรือ     40 
มย 11201  ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
มร 11201  ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ            40 
อร 11201   ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        40 
 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนภาคฤดูร้อน   
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
- กิจกรรมวิชาการและกีฬา 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า       440 
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3. ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นปี  จ านวนเวลาเรียนตลอดปี 
การเขียนค าอธิบายรายวิชา เขียนเป็นความเรียง ระบุองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
ภาพรวมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมและ
ระบุรหัสตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ การเขียนค าอธิบายรายวิชาแต่ละระดับการศึกษา ควรเขียน
ภาพรวมของรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมแต่ละสาระการเรียนรู้ว่ามีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอะไรบ้าง
(ใบสรุปค าอธิบายรายวิชาแต่ละสาระการเรียนรู้) 

ตัวอย่างที่ 1 รายวิชาพ้ืนฐาน สาระอัลกุรอาน 
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ)  

รายวิชาพ้ืนฐาน 
กอ 11101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
กอ 12101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
กอ 13101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
กอ 14101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
กอ 15101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
กอ 16101 อัลกุรอาน  จ านวน 80 ชั่วโมง 
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ตัวอย่าง 
ค าอธิบายรายวิชา 

 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

อฟ 11101 อัลฟิกฮฺ 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอิยะฮฺ)  ชั้นปีที่ 1   เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของอิสลาม และหลักการอิสลาม 5 ประการ ค าปฏิญาณตน 
มุมัยยิซ   ความหมาย ความส าคัญ  นะญิส  ความหมาย  ประเภท วิธีการช าระล้าง ความหมายของน้ า  
ความส าคัญของน้ า  แหล่งน้ า  (น้ าตาน้ า  น้ าทะเล น้ าฝน น้ าหิมะ น้ าค้าง น้ าบาดาล น้ าตก )  น้ าสะอาด และการอาบน้ า
ละหมาด  ความหมาย  ความส าคัญ  ช่วงเวลาของการละหมาดฟัรฎู วิธีการอาบน้ าละหมาด วิธีการละหมาด 
  โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ     
เห็นคุณค่าสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถน ามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของเหตุผล และด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

รหัสตัวช้ีวัด 

อฟ 1  อต.1/1 อต.1/2 อต.1/3 อต.1/4 อต.1/5 อต.1/6 อต.1/7   
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด 
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 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา สามารถแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ  

1 กิจกรรมแนะแนว  
2 กิจกรรมนักเรียน  

  2.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนภาคฤดูร้อน   
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
  2.3 กิจกรรมวิชาการและกีฬา 
  2.4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

3 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน  
 ในแต่ละกิจกรรมให้ระบุแนวการจัดกิจกรรม เวลาการจัดกิจกรรม และแนวทางการประเมินกิจกรรม

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถด าเนินการใน

รูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
 1. จัดแบ่งสัดส่วนเวลาของกิจกรรมต่างๆ แล้วก าหนดช่วงเวลาในตารางเวลาเรียนให้ชัดเจนเช่นเดียวกันกับ
สาระการเรียนรู้ 
 2. จัดแบ่งสัดส่วนเวลาของกิจกรรมต่างๆ แล้วก าหนดช่วงเวลาในตารางเวลาเรียนปกติ และบางส่วนนอก
ตารางเวลาเรียน 

 เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เนื่องจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นการพัฒนาให้
ผู้เรียนรู้จักและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมตามหลักการศาสนา มีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยมี
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย 
2. ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
4. ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมท่ีดีในการด าเนินชีวิต และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
5. ผู้เรียนมีจิตส านึก และท าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
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 การก าหนดรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงหลักการคิดและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
 หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 2 .จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
 3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จิ นตนาการ ที่เป็น
ประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
 5. จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
 6. มีการก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
 7. ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการโดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา 
 8. ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
 9. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นเกณฑ์ส าหรับการประเมินผลการผ่านระดับชั้น 

 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึงแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
         1. กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
         2. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ  สามารถปรับตนได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้สอนรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา    
แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
         3. กิจกรรมชมรม/ชุมนุมทางศาสนาอิสลามต้องจัดอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
         4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต้องจัดตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่าง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา .......................................................ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
......................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ...................................... 
 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว..............ชัว่โมง/ปีการศึกษา  
 แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
........................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ......  

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้     
............................................................................................................................................ .............................................
................................................................................................................................. ........................  
           นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจรรมนักเรียน.................ชัว่โมง/ปีการศึกษา  
 แนวการจัดกิจกรรมนักเรียน 
............................................................................................. ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................ 

3. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน เป็นกจิกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................................. ........... 

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน.................ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
................................................................................................................................................................. ........ 
............................................................................................................................. ............................................ 

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน 
.......................................................................................................................................... ............................... 
.................................................................................................................................................. ....................... 
........................................................................................................... .............................................................. 
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แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ......................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................... .............................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ............................................ 
 
(หมายเหตุ สามารถระบุชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีจ่ัดให้นักเรียนเลือก หรือชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาจัดให้มี ) 
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 5. เกณฑ์การจบการศึกษา 

 ก าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 แยกตามระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเปิดสอนอย่าง
ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

เกณฑ์การจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ)ฺ 
1. ผู้เรียนต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรอิสลาม

ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
ก าหนด 

2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ“ผ่าน”เกณฑ์การประเมินที่ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
  ส าหรับส่วนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากองค์ประกอบที่ก าหนดข้างต้น เช่น สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดและตารางวิเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น ควรน าไปไว้ในเอกสารประกอบหลักสูตรตามความเหมาะสม 

การจัดการเรียนรู้ 

          ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จะต้องก าหนดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ซึ่งผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทุกด้าน วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนเป็ นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับควรปฏิบัติดังนี้ 

          ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ ทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร สนองต่อ
ความสนใจของผู้เรียนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกสาระในลักษณะบูรณาการ เน้นการบูรณาการอย่างสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริงและปฏิบัติจริง 
           ส าหรับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎู อีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น            
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
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อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาอาหรับ ภาษามลายู อ่านและท่องจ าอัลกุรอาน ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่
ส าคัญต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอาน 30 ญุซอฺได ้โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย 
และเน้นการสอนทักษะพ้ืนฐานส าหรับมุสลิมเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้
ภาษาอาหรับและภาษามลายู เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร 
          ทั้งนี้ ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
มุ่งเน้นทักษะการท างานเป็นทีม การสอนแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานและน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
          การจัดการเรียนรู้  ควรใช้รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง          
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการ และการเรียนรู้คู่
คุณธรรม 

การก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร 

          คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา ต้องศึกษาเอกสารหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร พร้อมทั้ง
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือก าหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ให้สอดคล้องกันกับการจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) เกณฑ์ดังกล่าวจะต้อง
ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาด้วย 

การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

         ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จะต้อง
จัดท าเอกสารว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน  การสอนซ่อมเสริม การเลื่อนชั้น การรายงานผลการเรียน เป็นต้น สาระ
ของระเบียบดังกล่าวจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    
(ตาดีกา) หรือหลักสูตรของสถานศึกษา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
เช่น การก าหนดเรื่องการตัดสินผลการเรียน สิ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นเกณฑ์กว้างๆ และมีหลายข้อระบุ     
ให้เป็นไปตาม “เกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนด” หมายความว่า ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา มีบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจก าหนดเกณฑ์ดังกล่าวโดยค านึงถึง
บริบท ความพร้อม และความต้องการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และน า
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่น าเสนอไว้ในเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการพิจารณา



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[28] 

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

เพ่ือก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสม หรือหากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา         
จะพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพขึ้นเองก็ย่อมสามารถท าได้ 
 
การจัดท าเอกสารบันทึกผลและรายงานผลการเรียนรู้ 
 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดท าเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงผลการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน 
2. ประกาศนียบัตร 
3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ทั้งนี้ โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด นอกจากนั้นศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ควรจะจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือบันทึกผลการประเมิน ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เอกสารบันทึกผลการเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ส าหรับเก็บข้อมูลผลการเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผู้เรียนเพ่ือรายงานให้ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือตรวจสอบและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ต่อไป 

การด าเนินการระดับชั้นเรียน 
 
 ในระดับชั้นเรียนผู้สอนแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากรายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่าหนึ่งคน ผู้สอนควรร่วมกันท างานเป็นทีม เพ่ือวางแผนและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

การส่งเสริมสนับสนุนระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

 ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เป็นหน่วยงานที่น าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องจัดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรในด้านต่างๆ  
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

  - การพัฒนาบุคลากร  

 การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาและการใช้หลักสูตรที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และประสบความส าเร็จ ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
ต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  รวมทั้งการวัดและประเมินผลโดยมีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทักษะการท างานเป็นทีม รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
จะต้องใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่มและเป็นรายบุคคล โดยการสอนแบบชี้แนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม 
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และจะต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะๆ ทั้งนี้ เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรก าหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 -  ให้มีคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรทีม่ีบทบาทและหน้าที่ในการด าเนินงานอย่างเต็มทีแ่ละต่อเนื่อง 
 - ประเมินความต้องการ ความจ าเป็น และวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาว 
 - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา       
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นการพัฒนาผู้สอน ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดในการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเลือกเทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลตามเป้าหมาย        
ที่ก าหนดไว้  
 - ให้มีมุมหรือศูนย์รวมความรู้ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้  มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง 
 - ส่งเสริมให้ผู้สอนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ปรึกษา
ของผู้สอนในกรณีที่มีปัญหาทางด้านวิชาการหรือบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 - การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
   
 การพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจ
เราะฮฺศักราช 1437 และการจัดการเรียนรู้ เป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จ าเป็นอย่าง
ยิ่งทีศู่นย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา ต้องจัดสรรทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดความส าเร็จต่อการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
 - การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 - การส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆอย่างเพียงพอและเป็นปัจจุบัน  สอดคล้องกับ
ความต้องการ ให้มีห้องเรียน สถานที่เรียน และห้องพิเศษต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น อาคารละหมาด หรือห้องละหมาด 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นต้น 
 - การจัดสรรทรัพยากรของศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา ได้อย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานที่ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน 
ห้องสมุด ที่เอ้ืออ านวยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
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 - การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดผู้สอนเข้าสอนจ าเป็นต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพราะผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  จึงควรจัดให้ผู้สอนได้
สอนตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งมีการพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ 
 
 - การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

 ส่งเสริมการจัดท าและการใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ฝ่ายต่างๆ ภายในและสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เช่น  
 - ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้สอน และนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้
หลักสูตร มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาหลักสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 
 - ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) / ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
ต้องสร้างบรรยากาศร่วมคิดและร่วมท า ควรจัดสรรเวลาให้ผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เน้นการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ลดภาระงานอื่นๆ โดยให้มุ่งเน้นที่งาน
สอนเป็นหลัก 
 - สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายภายในและ
ภายนอก เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทรัพยากรและปัจจัย
ในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

         - การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 

 ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศทางวิชาการ ซึ่ง
ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดย
ด าเนินการดังนี้   
 - จัดระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดกลุ่มผู้เรียน การด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด  (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา     
การเสริมแรง และสร้างขวัญก าลังใจ เป็นต้น 

- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ผู้สอนและผู้เรียน การพัฒนาสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น  

- สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจ ามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่น เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ผู้สอนสามารถน าสภาพปัญหาต่างๆ บูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ 
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- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบริหารจัดการ
ความรู้และประสบการณ์ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม สู่ความเป็นมืออาชีพ 
การก ากับดูแลคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

          เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามที่สั งคม
คาดหวัง มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามความคาดหวังของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา การก ากับดูแลคุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา สามารถด าเนินการได้หลายแนวทาง เช่น การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร การวิจัยติดตามผลการใช้
หลักสูตร การวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นต้น  

 - การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 

 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นกระบวนการส าคัญที่ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยม และการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกรายงานหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เป็นต้น  
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรจัดให้มีแผนนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺ
ศักราช 1437 อย่างเป็นระบบ โดยด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของผู้สอน      
และบุคลากรทางการศึกษาบนพ้ืนฐานความเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับการ
เปลี่ยนสถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรด าเนินการ ดังนี้  
 - ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการนิเทศ หรือก ากับ ติดตาม เพ่ือค านึงมิให้เกิดปัญหา อุปสรรคใน
การจัดท าและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
 - สร้างความเข้าใจและทัศนคติในเชิงบวกแก่ ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม 
มิได้เป็นกระบวนการจับผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริม เพ่ือให้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ า
มัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮศฺักราช  1437 

 

 - ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตามร่วมกัน โดยมีแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน     
และเป็นรูปธรรม 
 - ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) / ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้บริหารสถานศึกษา ต้อง
ด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา อย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง 

 

 - การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตร 

 การวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นย า เที่ยงตรง แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา ควรด าเนินการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น  (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺ
ศักราช 1437 ระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เพ่ือน าผลใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / 
ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน เช่น   
 - การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา มีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความ
สอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบ ความสอดคล้องกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน    
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบการวัดประเมินผล เป็นต้น 
 - การประเมินความต้องการ หรือความจ าเป็นในการศึกษาต่อของนักเรียนในอนาคต เพ่ือน าไปใช้ก าหนด
โปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน 
 - การประเมินความต้องการของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ก าหนด
โปรแกรมการเรียนและโครงการต่างๆ 

 - การวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และคุณธรรม 
จริยธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผล
การใช้หลักสูตร สามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตรและเมื่อน าหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว  หรือการ
ติดตามจากผลผลิตของหลักสูตร คือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ ดังนี้ 
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แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามสัยดิระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอยิะฮฺ)  
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 - ก าหนดให้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหลักของศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
 - สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดขึ้นกับผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 - วางระบบเครือข่ายการท างาน และมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ ประเมินเป็น
ระยะๆ โดยก าหนดขอบข่ายให้ชัดเจนว่า คณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 

- สรุปและน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ  คือ พิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตร            
ที่จะประเมิน  พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน  ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล    
เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  นอกจากนี้ประเด็นในการประเมินด้านปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร 
กระบวนการใช้หลักสูตร  ผลจากการใช้หลักสูตร ขึ้นอยู่กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา                              

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรมุ่งเน้นการประเมินส่วน    
ทีเ่กีย่วข้องต่อคุณภาพผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน  โดยน า
ผลการประเมินระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ส านักงานการศึกษาระดับจังหวัด 
และระดับชาติ  เช่น ผลคะแนน I - NET ร่วมพิจารณากับผลการประเมินในภาพรวม ส่วนผลการประเมินที่แยก
รายวิชา และแยกรายมาตรฐานนั้น หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง  ควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรเป็นส าคัญ จากนั้นจึงหาวิธีการ
แก้ปัญหาเพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ต่อไป 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ปัจจัยของการใช้หลักสูตร  กระบวนการใช้หลักสูตร  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ความพร้อมของบุคลากร 
- ทักษะการถ่ายทอดของ 
ผู้สอน 
- เทคนิคการสอน              
- สื่อการเรียนการสอน 
- การวัดและประเมินผล 
- การบริหารจัดการ 
           ฯลฯ 

- การออกแบบและการ 
  จัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
- การนิเทศ  ติดตามการใช้ 
  หลักสูตร 
- การประเมินผลการเรียนรู้     
      ฯลฯ 

- คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
- ความส าเร็จในการศึกษาต่อและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ฯลฯ           
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 นอกจากนั้น  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สอนท า
การวิจัยปฏิบัติการ (Action research) เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยการวิจัยนั้น
อาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความส าคัญ และส่งผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดเป็นล าดับแรก ส่วนที่มา
ของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาการเรียนรู้ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนที่ไมส่อดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนใน
กรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน การขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อใน
ประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอน ก าหนดความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น 
สถานประกอบการ สถาบันปอเนาะและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
ต้องศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน  
โดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนดความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา
อยู่ การพิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงถึงข้อมูลความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
 2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
 3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติตามสภาพจริง  
          การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ หรือ แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
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