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ค ำน ำ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและอัตลักษณ์ ของชุมชน 
โดยเฉพาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) /สถานศึกษา ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานได้
เรียนรู้ศาสนาที่เข้มข้น จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอี
ยะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ส าหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) /สถานศึกษา 
ที่มีความพร้อมและเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็น
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการการเรียนรู้ และคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) /สถานศึกษา น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
ผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้วุฒิการศึกษา 

เอกสารประกอบหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 
2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ที่จัดท าข้ึนประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่มม คือ 

เล่มที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอี
ยะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/สถานศึกษา 
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา มีส่วนน า โครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์
การจบการศึกษา เป็นต้น 

เล่มที่ 2 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 / ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
ได้แก่ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารหลักฐาน
การศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุก
ท่านที่ช่วยให้การจัดท าเอกสารฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา)/สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีโอกาสน าไปใช้สู่ การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมคาดหวังต่อไป 
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แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผล 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/
ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ก าหนดให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา มีแนวทางในการก าหนดระเบียบดังกล่าว จึงได้จัดท าแนว
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถใช้
แนวทางในการด าเนินงาน แนวปฏิบัตินี้จัดท าบนพ้ืนฐานของหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
หลักสูตร กฎระเบียบที่เก่ียวข้องและสอดคล้องกับหลักวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดมุ่งหมำยของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพื้นฐาน 2 ประการ คือ  
1. กำรวัดและประเมินเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนและการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บันทึก วิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลแล้วน าไปใช้ในการส่งเสริม
และปรับปรุง แก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัดและการประเมินผลกับการจัดการเรียนรู้จึงเป็น
เรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด้อยประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้นี้เป็นการวัดและการประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative assessment) ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้สอนต้องใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การ
ระดมความคิดเห็น เป็นต้น เพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการ
ปฏิบัติ การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics) ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในลักษณะ
ค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง 
ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเองได้ 

2. กำรวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลกำรเรียน  เป็นการประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative 
assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบการเรียนรู้ จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการ
เรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถ
จบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างนักเรียน 
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แผนภูมิแสดงกรอบภาระงานในการจัดท าแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถเพ่ิมเติมแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลของตนเองได้  

กรอบกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้หลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำ
ตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ) พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช1437 

1. กำรประเมินในชั้นเรียน 
    1.1 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามสาระ 
    1.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    1.3 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. กำรตัดสินผลกำรเรียน และกำรให้ยกระดับผลกำรเรียน 
    2.1 การตัดสินผลการเรียนในสาระการเรียนรู้ 
    2.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    2.3 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน 
4. กำรเรียนซ่อมเสริม 
5. กำรเรียนซ้ ำชั้น 
6. กำรเลื่อนชั้น 
7. เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
8. กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
9. กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
 

 

กรอบกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

1. กำรบริหำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
   1.1 การก าหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง 
   1.2 ระเบียบว่าด้วยการวัดและการประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
2. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
   2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ควบคุมและบังคับแบบ 
   2.2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
   2.3 แนวปฏิบัติในการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) 
   2.4 แนวปฏิบัติในการจัดท าประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) 
   2.5 แนวปฏิบัติในการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 
3. แนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการ
เรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา ต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือให้ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ผลประเมินตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้องตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนดหลักการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
ดังนี้  
 1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  
 2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน 
 3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดให้มี
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องด าเนินการ
ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด 
กระบวนการ พฤติกรรม และเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
 5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ด้วยกัน หรือ
สถานศึกษา ที่จัดการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ 
 8. ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาเพ่ือเป็น
หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กำรประเมินในชั้นเรียน 

การประเมินที่ต้องด าเนินการในชั้นเรียน ประกอบด้วย การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามสาระ
การเรียนรู้ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้รำยวิชำตำมสำระกำรเรียนรู้ 

 การประเมินผลการเรียนรู้อิสลามศึกษาทั้ง 9 สาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดใน
หลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนต่อไปภารกิจของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ในการด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปี โดยให้ความส าคัญของคะแนนระหว่างเรียน
มากกว่าคะแนนปลายปี เช่น 60: 40, 70 : 30, 80 : 20 เป็นต้น 

2. ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน โดยพิจารณาความเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน โดยก าหนดระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ หรือระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อน
มาตรฐาน และก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 8 ระดับ ซ่ึงก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ของผลการเรียน เช่น การประเมินที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ (ร) การไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบ (มส) เป็นต้น นอกจากนี้  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา อาจก าหนดคุณลักษณะของความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้น
ได ้

3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริมระหว่างเรียน กรณีผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัด
การเรียนรู้ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

4. ก าหนดแนวปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม การสอบแก้ตัว กรณีผู้เรียนมีระดับผลการเรียน“0” หรือมีระดับ
คุณภาพต่ ากว่าเกณฑ ์และแนวด าเนินการกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนที่มีเงื่อนไข คือ “ร” “มส” 

5. ก าหนดแนวปฏิบัติในการอนุมัติผลการเรียน 
6. ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 การด าเนินการวัดและการประเมินผล ด าเนินการเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน การประเมิน
ระหว่างเรียน และการประเมินหลังเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กำรประเมินวิเครำะห์ผู้เรียนก่อนเรียน 

     การประเมินเพ่ือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม แล้วน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อมและมีความรู้พื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี แต่จะไม่น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการพิจารณาตัดสิน
ผลการเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
    1.1 วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่จะเรียนรู้ 
    1.2 เลือกวิธีการและเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่างเหมาะสม  เช่น การใช้
แบบทดสอบ การซักถามผู้เรียน การสอบถามผู้สอน การพิจารณาผลการเรียนเดิมหรือพิจารณาแฟ้มสะสมงาน 
(Portfolio) เป็นต้น 
    1.3 ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
    1.4 น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียน เช่น จัดการเรียนรู้พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือ และเตรียมแผนจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นต้น 
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2. กำรประเมินวิเครำะห์ผู้เรียนระหว่ำงเรียน 
การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน เป็นการประเมินที่มุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนในการบรรลุ

มาตรฐานและตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้วางแผนไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่อง และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ นอกจากนี้ ยังใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนที่ด าเนินการอย่าง
ถูกหลักวิชาและต่อเนื่อง โดยผู้สอนเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้
ผู้เรียนปฏิบัติ วิธีการประเมินที่เหมาะสมส าหรับการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน  ได้แก่ การประเมินจากสิ่งที่
ผู้เรียนได้แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นผล
จากการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลได้หลากหลาย เช่น 

    2.1 เลือกวิธีและเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ เช่น การประเมินด้วย
การสังเกต การซักถาม การตรวจสอบแบบฝึกหัด การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติ เป็นต้น 

    2.2 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับวิธีการประเมินที่ก าหนด 
    2.3 ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.4 น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

3. กำรประเมินควำมส ำเร็จหลังเรียน 
การประเมินความส าเร็จหลังเรียนเป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียนใน 2 ลักษณะ 

คือ 
       3.1 กำรประเมินเม่ือจบหน่วยกำรเรียนรู้ เป็นการประเมินผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่จบแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียนเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนเรียน ท าให้สามารถประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความส าเร็จภายหลังการเรียนสามารถน า ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง แก้ไขวิธีการเรียนของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน  หรือซ่อมเสริมผู้เรียนให้บรรลุ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

    3.2 กำรประเมินปลำยปี เป็นการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ และใช้ข้อมูลส าหรับปรับปรุง แก้ไขซ่อมเสริมผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินตัวชี้วัด 
การประเมินสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินได้อย่างหลากหลาย และเลือกใช้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด อาจใช้
แบบทดสอบชนิดต่างๆ หรือประเมินโดยใช้ภาระงานหรือกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 เลือกวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล 
3.2.2 สร้างเครื่องมือประเมิน 
3.2.3 ด าเนินการประเมิน 

  3.2.4 น าผลการประเมินไปใช้ตัดสินผลการเรียน หรือผลการประเมินการซ่อมเสริมเพ่ือแก้ไขผลการ
เรียน 

ส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
ต้องจัดให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นผู้สอนที่รับผิดชอบต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบ 
และวิธีการตามบริบทที่เหมาะสม ซึ่งผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ศูนย์การศึกษา
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อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด แต่ไม่น าไปใช้เป็นเกณฑ์การจบของระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบติดาอียะฮฺ) มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษากิจกรรมและเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่คณะกรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
 2. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะของกิจกรรม 
 3. ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตามรูปแบบวิธีการที่ก าหนด 
 4. เลือกวิธีการ เครื่องมือให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะประเมิน 
 5. สร้างเครื่องมือและก าหนดวิธีการประเมิน 

6. ด าเนินการประเมินกิจกรรมของผู้เรียน โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
        6.1 เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาก าหนด 
        6.2 ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

7. สรุปผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ส่งผลการประเมิน 

 
กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกในความเป็นมุสลิม
ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ก าหนด  
ได้แก่ 

1. รักอัลลอฮฺและรอซูล 
2. รักบิดามารดา 
3. รักการอ่านอัลกุรอานและการละหมาด 
4. มีมารยาทที่ดี 
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
6. มีความรับผิดชอบ 
7. มีวินัย 
8. รักความสะอาด 
9. มีจิตสาธารณะ 
10. รักมัสยิดและโรงเรียน 

 นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของแต่ละแห่ง  

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จะ
บรรลุผลได้นั้น  ต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา
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อิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชนที่ต้องมุ่ง
ขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถพัฒนาโดยน าพฤติกรรมบ่งชี้ หรือพฤติกรรมแสดงออก          ที่
วิเคราะห์ไว้เข้าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        และ
โครงการพิเศษต่างๆ ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาจัดท าขึ้น ทั้งนี้ ต้องจัดท ากรอบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ไว้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
 ส าหรับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา ควรจัดให้มีการประเมินผลรายปีเพ่ือให้มีการสั่งสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าไปใช้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน และประเมินผลสรุปเมื่อจบปีสุดท้ายของระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) 

แนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
3. ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ด าเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. ด าเนินการประเมินผู้เรียนในห้องเรียน/นอกห้องเรียนเพ่ือการพัฒนา 
6. รายงานผลการประเมินเป็นระยะๆ 

 7. สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ภำรกิจ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การรายงานผลและสรุปผล   

 คณะกรรมการวัดและประเมิน 
ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. ด าเนินการรวบรวมข้อมลูตามแบบประเมินที่
จัดท า ข้ึนการเก็บรวบรวมอาจใช้ระยะเวลาหนึ่ง
ตามข้อตกลงไว ้

3. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ แปลผล                                    

ครูที่ปรึกษาครปูระจ าช้ัน 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  

4. การรายงานผลการประเมินในแบบรายงาน
ความก้าวหน้าทุกครั้งท่ีมีการวัดและประเมินต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกับขั้นที่ 2-4 ไมผ่า่นเกณฑ์ 

ส่งเสริม/พัฒนา            
ผู้เรยีน 

      ไมผ่า่นเกณฑ์            

6. น าผลการประเมินแตล่ะขั้นตอนมาประมวลผลรวม 

7. สรุปผลลงในแบบรายงานคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
เป็นรายปรีายภาค และปีสุดท้ายของการจบแต่ละระดับ
ภาคการศึกษา 

8.น าข้อมูลที่ไดจ้ากสารสนเทศมาวางแผนในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 

9.น าไปลงในแบบรายงานประจ าป ี(แบบ ปอ.1) 

คณะกรรมการวัดและประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ฝ่ายทะเบียนและวดัผล 

สง่เสริม/พฒันา             

          ผู้ เรียน 
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กำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 9 สาระ การเข้าร่วมและการปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่
ส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น เพ่ือการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การปลูกฝังและสร้างจิตส านึก การท าประโยชน์ และสนองนโยบายในการสร้างเยาวชน
ของชาติให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ  ซึ่งศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนำจริยธรรมอิสลำม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี โดยการเรียนจากการฝึกปฏิบัติจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ เช่น  การเข้า
ค่าย การอบรมหลังละหมาด การฝึกปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม เป็นต้น 
 2. กิจกรรมชุมนุมทำงศำสนำอิสลำม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจรใน
สถานการณ์จริง ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม เช่น ชุมนุมนักอ่านอัลกุรฺอาน (กอรี) ชุมนุมอะนาชีด ชุมนุมบรรยายธรรม เป็นต้น 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม มีจิต
สาธารณะ และมีความเสียสละต่อสังคม 

เวลาเรียนส าหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และบริบทของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การจบตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 
2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437    โดยผู้เรียนต้องผ่านตามเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

แนวทำงด ำเนินกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรม
ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
 2. ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาก าหนดหรือไม่ 

3. ในกรณีที่กิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี ควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนเพ่ือ
สรุปความก้าวหน้า การปรับปรุง แก้ไข และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ (โดยการประเมินตามจุดประสงค์ส าคัญของ
กิจกรรม เพ่ือตัดสินผลการผ่านจุดประสงค์ท่ีส าคัญของกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม) 
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4. ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์ส าคัญของกิจกรรม และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ เป็นผู้ผ่าน
การประเมินเข้าร่วมกิจกรรม 

5. ผู้เรียนที่มีผลการประเมินบกพร่องในกิจกรรมใดจะไม่ผ่านการประเมิน ผู้สอนจะต้องด าเนินการซ่อมเสริม
และประเมินจนผ่านกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องค าถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 

หรือสถานศึกษาก าหนด 
2. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะที่ก าหนด

ไว้ในจุดประสงค์ด้านคุณลักษณะของแต่ละกิจกรรม 
3. ประเมินผลงานของผู้เรียนในกรณีที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดให้

ผู้เรียนแสดงผลงาน หรือจากแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
4. ผู้เรียนทุกคนต้องมีผลการประเมินระดับผ่านทั้งเวลาและกิจกรรม จึงจะได้ผลการประเมินเป็นผ่าน (ผ) 
5. กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม (มผ) ให้เป็นหน้าที่ของผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ ที่จะต้องซ่อม

เสริมกิจกรรมจนครบตามเวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่ไม่ผ่านก่อน แล้วจึงประเมินให้ผ่าน
กิจกรรม กรณีผู้สอนไม่สามารถช่วยเหลือหรือซ่อมเสริมได้ ให้รายงานประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นกรณี 

 
กำรตัดสินผลกำรเรียนและกำรให้ระดับผลกำรเรียน 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากจะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าผลไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว จุดมุ่งหมายส าคัญอีกประการหนึ่ง คือเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับตัดสิน
ความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียนในการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาในระดับต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
การรับรองความรู้และวุฒิการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และใช้เป็นหลักฐานด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ       
ที่เก่ียวข้อง 

กำรตัดสินผลกำรเรียนในสำระกำรเรียนรู้ 
 1. ผู้สอนด าเนินการวัดและการประเมินผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการ
ประเมินตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน โดยวัดและประเมินผลพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การ
สังเกตพัฒนาการของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้สอนต้อง
ใช้นวัตกรรมการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมิน
จากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนควบคู่กับการใช้
แบบทดสอบแบบต่างๆ และต้องให้ความส าคัญกับการประเมินระหว่างเรียนมากกว่าการประเมินปลายปี 
 2. การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา
ต้องก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ซึ่งสามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ 
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และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยให้ใช้ระดับผลการเรียนระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 

การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของสาระการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบ
ตัวอักษร ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน  
 

กรณีที่สถำนศึกษำให้ระดับกำรเรียนด้วยระบบต่ำงๆสำมำรถเทียบเคียงกันได้ดังนี้ 

 
การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของสาระการเรียนรู้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือ

สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน 8 ระดับ ดังนี้  
4 หมายถึง  ผลการเรียนดีเยี่ยม  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 80-100 
3.5 หมายถึง  ผลการเรียนดีมาก  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 75-79 
3  หมายถึง  ผลการเรียนดี   ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 70-74 

 2.5  หมายถึง  ผลการเรียนค่อนข้างดี  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 65-69 
 2  หมายถึง  ผลการเรียนน่าพอใจ  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 60-64 
 1.5  หมายถึง  ผลการเรียนพอใช้  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 55-59 
 1  หมายถึง  ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 50-54 
 0 หมายถึง  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์  ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 0-49 

และให้ใช้อักษรแสดงผลการเรียนที่มีเง่ือนไขในแต่ละรายวิชาดังนี้ 

 “มส” หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 
 “ร” หมายถึง  รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ 
 อักษรที่ใช้ถือว่าเป็นผลการเรียนไม่ใช่ระดับผลการเรียน 
 รายวิชาที่จะนับผลการเรียนได้จะต้องได้ระดับผลการเรียน “1” ถึง “4”เท่านั้น 

ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
ระบบท่ีใช้ค ำส ำคัญสะท้อนมำตรฐำน 

5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 

4 A   80-100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผ่าน 

  3.5   B+ 75-79 
ดี 

ดี 3 B 70-74 
  2.5   C+ 65-69 

พอใช้ 
2 C 60-64 

ผ่าน   1.5   D+ 55-59 
ผ่าน 

1 D 50-54 
0 F   0-49 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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กำรตัดสินผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 และตามที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
ก าหนดเพ่ิมเติม การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินเป็นรายคุณลักษณะ แล้วรวบรวมผลการประเมิน
จากผู้ประเมินทุกฝ่ายน ามาพิจารณาประเด็นสรุปเพ่ือวินิจฉัย และเป็นข้อมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบ
การศึกษาระดับต่างๆโดยตัดสินพฤติกรรมของผู้เรียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน และไม่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 
 

กำรตัดสินผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
และเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม โดยตัดสินผลการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ  
 “ผ” หมายถึง      ผ่านเกณฑ์ท่ีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
 “มผ” หมายถึง      ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
 

กำรเปลี่ยนระดับผลกำรเรียน 

กำรเปลี่ยนระดับผลกำรเรียน “0” 
 ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดสอนซ่อมเสริมในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อน แล้วจึงให้สอบแก้ตัว โดยให้สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน 1 
ปีการศึกษา ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้ว ยังได้รับผลการเรียน “0” อีก ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชา 
 2. ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา
ที่จะให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “ร” 
 การตัดสินผลการเรียนถือว่าเป็นการตัดสินที่ส าคัญ ซึ่งจะก าหนดความสามารถของผู้เรียน ผู้ตัดสินจะต้องมี
ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนส าหรับผู้เรียนทุกคน หากได้ข้อมูลไม่ครบ เช่น ผู้เรียนไม่ได้ประเมินผลการเรียนรู้ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ไม่ได้ส่งงานตามท่ีมอบหมายให้ท า ซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนที่ท าให้ตัดสินผลการเรียนไม่ได้ ก่อน
ให้ผลการเรียน “ร” จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนด าเนินแก้ไข “ร” ตามสาเหตุ เมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียน
ตามปกติ (ตั้งแต่ 0 - 4) 
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 การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้กระท าให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “ร” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดให้เรียนซ้ ารายวิชา ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 
ปีการศึกษา และหากพ้นก าหนดให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชา 
2. ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

ที่จะให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนวิชาใด 

 
กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน“มส” 
 การเปลี่ยนผลการเรียน“มส”มี 2 กรณี ดังนี้ 
 1. กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน“มส”เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  หรือสถานศึกษาจัดให้เรียนเพ่ิมเติม โดยใช้
ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ท า จนมีเวลาเรียนครบตามที่ ก าหนดไว้ส าหรับ
รายวิชานั้น แล้วจึงสอบให้เป็นกรณีพิเศษ ผลการสอบแก้ “มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้ “มส” 
กรณีนี้ให้กระท าให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ถ้าผู้เรียนไม่ด าเนินการแก้ “มส” ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้เรียนซ้ า 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่จะด าเนินการแก้ “มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และหากพ้นก าหนดให้
ปฏิบัติดังนี้  
     1.1 ถ้าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานให้เรียนซ้ ารายวิชา 
     1.2 ถ้าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้อยู่ในดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาที่จะให้เรียนซ้ าหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ 
 2. กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน “มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาจัดให้เรียนซ้ า หรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ส าหรับรายวิชา
เพ่ิมเติม 
 ในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าให้เรียนแทนวิชาใด 

กำรเปลี่ยนผลกำรเรียน “มผ”  
 ส าหรับผู้เรียนที่ได้ผลการเรียน “มผ” สามารถแก้ตัวเพ่ือให้ได้ผลการเรียน “ผ” ได้โดยการปฏิบัติกิจกรรม
หรือปฏิบัติงานตามที่ครูผู้สอนก าหนดขึ้นภายใต้เงื่อนไข เกณฑ์การประเมินและระยะเวลาที่ครูผู้สอนก าหนด 

กำรสอนซ่อมเสริม 

การสอนซ่อมเสริม เป็นการสอนเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง กรณีที่ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ หรือ     
เจตคติ/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาต้องจัดสอนซ่อมเสริมเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
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สอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  เป็นการให้โอกาสแก่
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  

กำรสอนซ่อมเสริมสำมำรถด ำเนินกำรได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละวิชา ควรจัดการสอนซ่อมเสริม ปรับความรู้
และทักษะพ้ืนฐาน 
 2. ผู้เรียนไม่สามารถแสดงความรู้ ทักษะกระบวนการ หรือเจตคติและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดในการประเมินผลระหว่างเรียน 
 3. ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน “0” ให้จัดการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว 
 4. กรณีผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่าน สามารถจัดสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพ่ือแก้ไขผลการเรียน ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
 

กำรเลื่อนชั้นเรียน 

ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ) 
ผู้เรียนจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเรียน ตามเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
 

กำรเลื่อนชั้นระหว่ำงปีกำรศึกษำระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ) 
 ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตา
ดีกา)หรือสถานศึกษา อาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นระหว่างปีการศึกษา โดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบด้วย ประธานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน ผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือรอง/ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาที่ผู้บริหารมอบหมายเป็นรองประธาน  หัวหน้าฝ่าย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกรรมการ  หัวหน้าฝ่ายการวัดและประเมินผล และหัวหน้า/ครูฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษา
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาเป็นกรรมการเลขานุการ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละแห่ง ในการประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข
ทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้ 

1. ผ่านความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนชั้น และการประเมินผลความรู้
ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบัน  

2. มีผลการเรียนปีการศึกษาท่ีผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
3. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 
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 การอนุมัติในการเลื่อนชั้นระหว่างปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียนและ
ผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

กำรเรียนซ้ ำชั้น 

 ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาที่เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาและมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา ให้
สถานศึกษาด าเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน หัวหน้าฝ่ายการวัดและประเมินผล ครูประจ าชั้น และหัวหน้า/ครูฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตา
ดีกา) หรือสถานศึกษา เป็นกรรมการเลขานุการ พิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้  
 ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาควรให้
เรียนซ้ าชั้น ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา อาจใช้ดุลยพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หาก
คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็น หรือเหตุสุดวิสัย 
2. ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แต่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี

กา) หรือสถานศึกษาก าหนดในแต่ละรายวิชา และเห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออ่ืนๆครบถ้วน 

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อัลกุรฺอาน อัลฮะดีษ อัลอะกีดะฮฺและอัลฟิกฮฺ อยู่ใน
ระดับผ่าน  

ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ้ าชั้นศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องด ำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทรำบเหตุผลของกำรเรียนซ้ ำชั้น ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงวุฒิภำวะและควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน 
 

เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437
ก าหนด 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด 
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนใน
กรณีต่างๆ  ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร  การออกกลางคันและขอกลับ
เข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศึกษาปอเนาะและการศึกษาโดย
ครอบครัว 

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนหรือต้นภาคเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
ต้องศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย             
1 ภาคเรียน โดยคณะกรรมกำรกำรเทียบโอน ประกอบด้วย ประธำนศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 
หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นประธำน หัวหน้ำกลุ่มสำระ หัวหน้ำ/ครูฝ่ำยวิชำกำรศูนย์กำรศึกษำประจ ำมัสยิด   
(ตำดีกำ) และหัวหน้ำฝ่ำยกำรวัดและประเมินผล เป็นกรรมกำรเลขำนุกำร เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบเรื่องความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรที่ก าลังศึกษา
อยู่จึงถือว่าผลการเทียบโอนนั้นใช้ได้ การพิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆที่แสดงถึงข้อมูลความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 
2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติตามสภาพจริง 
การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
การรายงานผลการเรียน เป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ซ่ึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติที่สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

จุดมุง่หมำยกำรรำยงำนผลกำรเรียน 

1. เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน ก าหนดแนวทางการศึกษา 
4. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใช้ด าเนินการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบและรับรอง

ผลการเรียน หรือวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
5. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดใช้

ประกอบในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ข้อมูลในกำรรำยงำนผลกำรเรียน 

 1. ข้อมูลการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ได้แก่ ผลการประเมินความรู้  ความสามารถพฤติกรรมการ
เรียน ความประพฤติ และผลงานในการเรียนของผู้เรียน เป็นข้อมูลส าหรับรายงานให้ผู้มีส่วนในการใช้ข้อมูลระดับชั้น
เรียน ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความส าเร็จในการเรียนของผู้เรียน น าไปใช้
ในการวางแผนก าหนดเป้าหมาย และวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายในการศึกษาของผู้เรียนตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย 
 2. ข้อมูลการประเมินผลระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ได้แก่ ผลการ
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายปีของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัดสินการเลื่อนชั้น และซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้น ได้แก่ 

2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาพ้ืนฐาน 9 สาระการเรียนรู้ 
      2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพ่ิมเติม ตามที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษาก าหนด 
      2.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

     2.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
      2.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท ดังนี้ 
 1. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
     1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     1.2 ประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
     1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เป็นเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺ
ศักราช 1437 
 2. เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำก ำหนด 

เอกสารที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการผล
การเรียนรู้และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวผู้เรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ 
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กำรบริหำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผล 
  

ส่วนที่ 2 
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กำรบริหำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ 

ระบบการบริหารจัดการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา สามารถก าหนดได้โดยน านโยบายการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ตลอดจนแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 มาวิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสมชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งก าหนดให้คณะกรรมการที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนหรือหน่วยงานต้นสังกัด มีค าสั่งให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาแต่งตั้งไว้แล้ว 
ได้มีส่วนรับผิดชอบในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
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แผนภูมิแสดงระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้  
หลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ)  

พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

คณะกรรมการหลักสูตรและวิชาการ
อิสลามศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้อง

สถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

อนุมัติหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

และระเบียบว่าด้วยการวดัและประเมินผล
การเรยีนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) 
การเทียบโอน
ผลการเรยีน 

คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน 

- ครูผูส้อน 

- ผู้ไดร้ับมอบหมาย 

- คณะอนุกรรมการสาระการเรยีนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

- คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
วิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยดิ (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยดิ (ตาดีกา) / ผู้รับใบอนุญาต/

ผู้บริหารสถานศึกษา        

- ครูประจ าช้ัน 

- ครูแนะแนว 

- คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

- ครูวัดผล 

- นายทะเบียน 

ด าเนินการวดัและประเมินผลตามระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ 

(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

ตดัสินผลการประเมิน 

ให้ความเห็นชอบ 

- อนุมัติผลการประเมิน 

- ตัดสินและอนุมตัิการเลื่อนช้ัน ซ้ าช้ัน 
การจบการศึกษา  

รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 รวบรวมข้อมลู  
จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุน  

ให้ขวัญก าลังใจ 

คณะกรรมการ
ประกัน

คุณภาพของ
ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ า

มัสยดิ  
(ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา 
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กำรก ำหนดบทบำทผู้เกี่ยวข้องและมอบหมำยภำรกิจในกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

          การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ระดับชั้นเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา จะต้องเปิดโอกาสทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับผู้สอนและบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ในการด าเนินการทุกขั้นตอน  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา จะต้อง
ก าหนดบุคลากรฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และการมอบหมายงานอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ภารกิจต่างๆ มี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษารับผิดชอบ มีแนวด าเนินการดังนี ้
 

ผู้ปฎิบัติ บทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
1. คณะกรรมการส านัก 
งานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

1. อนุมัติและให้ความเห็นชอบหลักสูตรศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

2. อนุมัตแิละให้ความเห็นชอบต่อเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ทุกสาระ 

3. อนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือสถานศึกษา 

4. อนุมัติและให้ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. อนุมัติให้ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอน การสอนซ่อมเสริม การแก้ไข
ผลการเรียน  และอ่ืนๆ 

6. อนุมัติและให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

7. ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้  
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. ก ากับติดตามการวัดและประเมินผล การตัดสินผลการเรียน 
2. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ
อิสลามศึกษาของศูนย์

1. ก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆ ในแต่ละสาระการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จาก
มาตรฐานการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้และจัดท ารายวิชาพร้อมเกณฑ์การ
ประเมิน 
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การศึกษาอิสลามประจ า
มั สยิ ด  (ตาดี กา )หรื อ
สถานศึกษา 

2. ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือสถานศึกษา พร้อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ผู้เรียน 

3. ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
หรือสถานศึกษา จุดประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม พร้อมเกณฑ์การ
ประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 

4. ก าหนดวิธีการโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 
5. ก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลาม

ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
3. คณะอนุกรรมการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน พร้อมแนวทางการวัดและประเมินผล 

2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางที่ก าหนด  

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ า
มั สยิ ด  (ตาดี กา )หรื อ
สถานศึกษา 

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การจบการศึกษาแต่ละ
ระดับ 

3. จัดระบบปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยวิธีการอันเหมาะสมส่งต่อ
ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.คณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียน 

1. จดัท าสาระ  เครื่องมือ และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชาและสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

2. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ  
3. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ และ
เสนอประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัดสินอนุมัติการเทียบโอน 

6. ประธานศูนย์การ   
ศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เป็นประธานคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษา 

2. อนุมัติผลการประเมินการเรียนรู้รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้น
เรียน การเรียนซ้ าชั้น การจบการศึกษา 

3. ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือบุคลากรในสถานศึกษา 
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4. ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย 
5. น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษา 

7. ผู้สอน 1. จดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 

2. วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน         
ที่ก าหนด พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง  

3. ประเมินตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาที่สอนหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
เมื่อสิ้นสุดการเรียน  ส่งหัวหน้าสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรม 

8. ครูวัดผล 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ แก่
ผู้สอนและบุคลากรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือบุคลากร
ในสถานศึกษา 

2. ให้ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางที่
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 

3. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

4. ร่วมกับนายทะเบียนรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน 

9. นายทะเบียน 1. ร่วมกับครูวัดผลรวบรวม ตรวจสอบ และบันทึกประมวลผลข้อมูลการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

2. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้น  เมื่อจบ
การศึกษา เพ่ือเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้คณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ  
เสนอให้ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา ตัดสิน  อนุมัติผลการเลื่อนชั้น และจบการศึกษา 

3. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการอิสลามศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
ประธาน 

2. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือรองผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ผู้บริหารมอบหมาย เป็นรองประธาน 

3. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกรรมการ 

4. หัวหน้าฝ่ายการวัดและประเมินผล เป็นกรรมการ 

5. หัวหน้า/ครูฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

 

 

ระเบียบว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ 
ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)         

หรือสถานศึกษา เป็นกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักวิชา หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีที่สถานศึกษาก าหนดเพ่ิมเติม อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ มีคุณภาพสูงและ
เป้าหมายการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/
ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียน และ
ตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ระดับใด สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษาได้หรือไม่ และก าหนด
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

กำรตัดสินผลกำรเรียน 
ก าหนดให้มีการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้าน

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียนตลอดจนให้มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในจุดที่ต้องได้รับการพัฒนา และ
สนับสนุนจุดที่เด่นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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กำรตัดสินผลกำรเรียนเพื่อพิจำรณำเลื่อนชั้น  
ก าหนดว่า  การตัดสินผลการเรียนปลายปีเพื่อการเลื่อนชั้นเรียน และก าหนดให้มีการเรียนซ้ าชั้นโดยให้

ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กำรให้ระดับผลกำรเรียน  
  1. การตัดสินรายวิชาเพ่ือสรุปผลของการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนั้น สามารถก าหนดให้ผลการเรียนได้หลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยสามารถให้ผ่าน ไม่
ผ่าน ร้อยละ ตัวเลขหรือตัวอักษรที่แสดงผลการเรียน หรือแสดงระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติก็ได้  

2. การตัดสินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ระดับผลการประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน และไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

3. การตัดสินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ประเมินผ่านและไม่ผ่าน 
4. การตัดสินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความให้ประเมินผ่านและไม่ผ่าน 

 
กำรรำยงำนผลกำรเรียน 
1. การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนซึ่งศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องสรุปผลการประเมินและจัดท า
เอกสารรายงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 2. การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ  

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/
ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด 
2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ ศูนย์การศึกษา

อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด 
6. กรณีที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม ให้ศูนย์

การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ประเมินผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด    

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
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เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.2 ประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เป็นเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนดเป็น
เอกสารทีศู่นย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือ บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ 
และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนใน
กรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา 
การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยัง
สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา 
การศึกษาโดยครอบครัวและสถาบันศึกษาปอเนาะ 

การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน
ต้องศึกษาต่อเนื่องในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาค
เรียน โดยคณะกรรมการการเทียบโอนพิจารณาเห็นชอบเรื่องความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่จึงถือว่าผลการเทียบโอนนั้นใช้ได้การ
พิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆที่แสดงถึงข้อมูลความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
3. พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์และการปฏิบัติตามสภาพจริง 
ทั้งนี้การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ และ/หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือหน่วยงานต้นสังกัด เป็นหน่วยงานหลักในส่วนกลางมี
บทบาทส าคัญในการสนับสนุน  การจัดการศึกษาและอ านวยการปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพด้านอิสลาม
ศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาด้านอิสลามศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ บุคลากรระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

5. ส่งเสริมผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดผลและประเมินผลรูปแบบต่างๆ เช่น การประเมิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลตามสภาพจริง โครงการ แฟ้มสะสมผลงานและการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 
เป็นต้น 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล และมีการจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 

7. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
8. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ 
 

กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 และการเทียบโอนผลการเรียน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ส่งเสริมผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดผลและประเมินผลรูปแบบต่างๆ เช่น การประเมิน
การปฏิบัติงาน การประเมินผลตามสภาพจริง โครงการ แฟ้มสะสมผลงานและการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 
เป็นต้น 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล และมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

5. ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 

ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียน
ของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยผู้สอนจะต้องท าเอกสารหลักฐานไว้เพื่อบันทึกข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลซึ่งด าเนินการควบคู่กันไป 

เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาจะต้องท าข้ึนเพ่ือประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือบันทึกข้อมูลในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ เช่น แบบบันทึกผลการ
เรียนรายวิชา แบบบันทึกผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และแบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น
ต้น 

2. เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจ าตัวผู้เรียน 
และระเบยีนสะสม เป็นต้น 

3. เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศกัราช 
2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา จะต้องด าเนินการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ควบคุมและเอกสารหลักฐาน
การศึกษาที่บังคับแบบ เอกสารหลักฐานที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด ซึ่ง
เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้ 

 เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่ควบคุมและเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่บังคับแบบ 

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบเป็นเอกสารประเมินผลตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 
1437 ที่ส าคัญ ซ่ึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ใช้เพ่ือการตัดสิน รับรองผลการเรียน 
และวุฒิการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรอง
คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้เรียนได้ตลอดไป เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องใช้แบบพิมพ์ตามก าหนด ประกอบด้วย 

1. ระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1) เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ 9 สาระ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดท า และออกเอกสารนี้ให้
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
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  ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
1.1 แสดงผลการเรียนของผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด     

(ตาดีกา) หรอืสถานศึกษา 
1.2 รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอกสาร 
1.3 ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
1.4 ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงาน หรือขอรับสิทธิประโยชน์   

อ่ืนใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น 
 

2. ประกำศนียบัตรอิสลำมศึกษำ (ปอ.2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺ
ศักราช 1437 เพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)   

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
2.1 แสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 
2.2 ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน 

                 2.3 ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์ 
อ่ืนใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น 
 

3. แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรของผู้เรียนในแต่
ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่จบการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 

3.1 ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้บริหารสถานศึกษา อนุมัติการจบ
การศึกษาของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
                3.2 แสดงรายชื่อผู้จบตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437  

          3.3 รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเก็บรักษาเอกสารใช้ส าหรับตรวจสอบ ค้นหา พิสูจน์ ยืนยัน 
และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 
 

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำก ำหนด 

การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องมีเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกผล
การประเมินและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้เรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา แบบรายงานประจ าตัวผู้เรียน  
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

1. แบบบันทึกผลกำรเรียนรำยวิชำ 

                  เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้สอนใช้
บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล สามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดท าเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง 
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                เอกสารบันทึกผลการเรียนรายวิชา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
1.1 ใช้เป็นเอกสารเพ่ือการด าเนินงานของผู้สอนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ

ผู้เรียนแต่ละรายวิชารายห้อง 
1.2 ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ 
1.3 เป็นเอกสารที่ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ใช้ในการ

อนุมัติผลการเรียนประจ าปีการศึกษา 

2. แบบรำยงำนประจ ำตัวผู้เรียน 

                   เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูล
การประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺ
ศักราช 1437 รวมทั้งข้อมูลด้านอ่ืนๆ ของผู้เรียน โดยจัดท าเป็นเอกสารรายบุคคล เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ผู้ปกครอง
ของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

แบบรายงานประจ าตัวผู้เรียน น าไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
2.1 รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
2.2 ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 
2.3 เป็นเอกสารหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียน และพัฒนาการต่างๆ ของ

ผู้เรียน 

3. ใบรับรองผลกำรเรียน 

เป็นเอกสารที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เอกสารส าหรับรับรองสถานภาพของผู้เรียนหรือผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอ ทั้งกรณีที่
ผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
โดยปกติมีอายุการใช้งาน 30 วัน  
                     ใบรับรองผลการเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ดังนี้  

3.1 รับรองความเป็นผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  
ทีเ่รียนหรือเคยเรียน 

3.2 รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน 
3.3 เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างานหรือเมื่อ มี

กรณีอ่ืนใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียนของตน 
3.4 เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันสิทธิ์ความเป็นผู้เรียนหรือการได้รับการรับรอง

จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  
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แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1) 

ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของ
ผู้เรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลาม
ศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษา ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) หรือเมื่อออกจากศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารตามที่ก าหนด 
  ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ประกอบด้วย 
  1. ข้อมูลศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และผู้เรียน 
  2. ผลการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
  3. ผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม 
  4. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
  5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  6. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  7. ผลการประเมินระดับชาติ 
  8. สรุปผลการเรียน 
 

ลักษณะของระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1) 
ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับ

อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 มี 2 แบบ คือ 
1. แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน ส าหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียน 

หรือพิมพ์ดีด 
  2. แบบพิมพ์ส าหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสาร 
และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับวิธีการจัดท าเอกสารของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
 

กำรควบคุมและกำรจัดเก็บรักษำระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1)  
ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับ

อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นเอกสารหลักฐานที่ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องด าเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกันภายใต้การควบคุมของ
ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

ค ำอธิบำยกำรกรอกระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1)  
 ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิดระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เป็นเอกสารเพ่ือแสดงผลการเรียนและ
รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึก ให้กรอกด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เมื่อเลือกใช้
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วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้กรอกหมึกสีด าหรือสีน้ าเงินเท่านั้น ตัวเลขที่ ใช้กรอกในระเบียน
แสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) จะใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ แต่เมื่อใช้แบบใดแล้วจะต้องใช้แบบนั้นโดย
ตลอด ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดทับข้อความที่เขียนผิด
หรือข้อความที่เปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความที่ต้องการไว้ข้างบน และให้นายทะเบียนลงนาม
ก ากับ มีวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. ข้อมูลศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ 
  1.1 ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ ให้กรอกชื่อเต็มของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
  1.2 สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือสถานศึกษา เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  1.3 ต ำบล/แขวง  อ ำเภอ/เขต  จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา อย่างชัดเจน 
  1.4 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน 
ให้กรอกชื่อที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตั้งอยู่  
  1.5 วันที่เข้ำเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา รับผู้เรียนเข้าเรียนตามวันรับเข้าในทะเบียนผู้เรียน 
  1.6 ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำเดิม ให้กรอกชื่อศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาที่น ามาใช้ในการสมัคร
เข้าเรยีน 
   กรณีที่ 1 กรณีผู้เรียนเข้าเรียนโดยไม่เคยเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  
เดิม ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ”  
   กรณีที่ 2 กรณีผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา  อ่ืนมาก่อนให้กรอกชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา  ล าดับสุดท้ายที่
ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ที่น ามาแสดง 
   กรณีที่ 3 ผู้เรียนที่เคยศึกษานอกเหนือจากกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ให้คณะกรรมการ   เทียบ
โอนพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
  1.7 จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา  เดิม กรณีศึกษานอกเหนือจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  ให้กรอก
ชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา 
  1.8 ชั้นเรียนสุดท้ำย ให้กรอกระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังเรียนหรือจบจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาเดิม ตามท่ีปรากฏในหลักฐานการศึกษาท่ีผู้เรียนน ามาแสดงในการสมัครเข้าเรียนดั้งนี้ 
   กรณีที่ 1 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เดิมออกเอกสาร
เมื่อผู้เรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนจบปีการศึกษา  
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   กรณีที่ 2 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เดิมออกเอกสารให้
ผู้เรียนที่ออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ระหว่างปีการศึกษาให้กรอก “ก าลัง
เรียนชั้น.........” (ระบุชั้นปีที่ก าลังเรียนอยู่ขณะที่ลาออก)  
   กรณีที่ 3 ผู้เรียนที่ไม่มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาเดิม ให้
ขีด  เครื่องหมาย “-”   
  1.9 ชื่อ สกุล ให้กรอกชื่อ และชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมค าหน้าชื่อที่ถูกต้องด้วยอักษร
ตัวบรรจง เช่น เด็กชายมันศูร รักนาบี เด็กหญิงนัจมี มารยาทสวย เป็นต้น 
  1.10 เลขประจ ำตัวผู้เรียน ให้กรอกเลขประจ าตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนผู้เรียนของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
  1.11 เลขประจ ำตัวประชำชน ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียนจ านวน 13 หลัก โดย
น ามาจากเลขในทะเบียนบ้านของผู้เรียน เช่น 1-9005-00013-70-1 เป็นต้น 
  1.12 เกิดวันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. 
ที่ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามท่ีระบุในทะเบียนผู้เรียน 
  1.13 เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผู้เรียน ให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนผู้เรียน 
  1.14 สัญชำติ ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนผู้เรียน 
  1.15 ศำสนำ ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ 
  1.16 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดำ ชื่อ – ชื่อสกุลมำรดำ ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาท่ีแท้จริงของผู้เรียนพร้อม
นามสกุลและค าน าหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนผู้เรียน 
  กรณีไม่มีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาในทะเบียนผู้เรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “-” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญ
ธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดผู้เรียน 

 2. ผลกำรเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและเพิ่มเติม 
การกรอกข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนจะรวมกรอกในครั้งเดียวเมื่อต้องการออก

เอกสารทั้งในกรณีผู้เรียนจบระดับชั้นหรือขอลาออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  
ข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ที่น ามากรอกจึงเป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันในวันจัดท าเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลใน
เอกสารที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดด้วย ให้กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ดังนี้  
  2.1 รหัส/รำยวิชำ ให้กรอก “ปีการศึกษา” ที่เริ่มเรียนก่อน แล้วจึงกรอกรายวิชาพ้ืนฐานที่ผู้เรียน
เรียนในแต่ละปี โดยกรอกเลขรหัสก่อน ตามด้วยชื่อรายวิชา ให้กรอกเรียงรายวิชาพ้ืนฐานตามสาระการเรียนรู้และตาม
ด้วยรายวิชาเพ่ิมเติมที่เรียนในปีนั้นๆ (กรณีไม่มีรายวิชาเพ่ิมเติมให้เว้นว่างไว้) ให้กรอกเรียงตามล าดับจากสดมภ์ซ้ายมือ
ไปขวามือ 
  2.2 เวลำ (ชั่วโมง) ให้กรอกจ านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงตามโครงสร้างหลักสูตรของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา  
  2.3 ผลกำรเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้นๆ ผลการเรียนที่น ามา
กรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะที่จัดท าเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่านและยังไม่ได้
แก้ไข ให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่ซ่อมเสริมแล้ว  
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3. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3.1 กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่

ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดับ เริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้ชัดเจน กรณีท่ีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย 
ก็สามารถน ามากรอกได้โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา 

3.2 เวลำ (ชั่วโมง) ให้กรอกจ านวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก าหนด และตรงตามชื่อกิจกรรมนั้นๆ  

3.3 ผลกำรประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก “ผ” 
ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน”และกรอก “มผ”ส าหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน ไม่ผ่าน 

4. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลกำรประเมิน 
4.1 สรุปผลกำรประเมิน 

4.1.1 ผลกำรประเมินรำยวิชำพื้นฐำน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน“ผ่านทุก
รายวิชา”ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การจบตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ า
มัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏู
อีนประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 

4.1.2 ผลกำรประเมินรำยวิชำเพิ่มเติม ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม “ผ่านทุก
รายวิชา” ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติมผ่านเกณฑ์การจบตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน 
ประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฏูอีน ประจ ามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 

4.1.3 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนสื่อควำม ให้กรอกผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ผ่านเกณฑ์การจบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับการศึกษา 

4.1.4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเว้น
ว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับการศึกษา  

 4.1.5 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “ผ่าน” ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับการศึกษาของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา และเว้นว่างไว้ส าหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับการศึกษา 
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 4.2 ผลกำรตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับการศึกษา ดังนี้ 
  4.2.1 กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ผ่าน” 
  4.2.2 กรอก “ไม่ผ่าน”เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ไม่ผ่าน” 

 4.2.3 เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
 4.3 วันอนุมัติกำรจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 

(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา อนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา คือวันที่ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 
กรณีผู้เรียนออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ก่อนจบระดับการศึกษาให้ขีด

เครื่องหมาย “-” 

 4.4 วันออกจำกศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ ให้กรอกเลขวันที่ 
ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตาม วัน
จ าหน่ายที่ระบุในทะเบียนผู้เรียน 

 4.5 สำเหตุที่ออกจำกศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ ให้กรอกดังนี้ 
  4.5.1 กรณีผู้เรียนจบระดับการศึกษา และออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตา

ดีกา) หรือสถานศึกษา ให้กรอก “จบการศึกษา” 
  4.5.2 กรณีผู้เรียนออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

ในกรณีอ่ืนๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 
         4.5.3 กรณีผู้เรียนจบระดับการศึกษา แต่ไม่ได้ออกจากสถานศึกษา ให้ขีดเครื่องหมาย “-” 

 5. ผลกำรประเมินระดับชำติ 
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอื่นๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ รายวิชาและผลการทดสอบให้
ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน 
 6. ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมินของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ 

ให้กรอกเกณฑ์การจบการศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนต้นและค าอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบ
การตัดสินที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7. หมำยเหตุ  
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    

(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
 

กำรออกเอกสำรระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1)  
 

 การออกระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือ
สถานศึกษา ต้องจัดท าต้นฉบับระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ให้ผู้เรียนทุกคนโดยใช้แบบพิมพ์ตามท่ี
ก าหนดพร้อมกับกรอกข้อมูลที่ก าหนดในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของผู้เรียน ไม่ต้องลงนามนาย                                                                                                                        
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ทะเบียนและประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จัดท าต้นฉบับของเอกสารอย่างครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป ต้องไม่ให้
เกิดการช ารุด เสียหาย สูญหายหรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด 

กำรออกเอกสำรระเบียนแสดงผลกำรเรียนอิสลำมศึกษำ (ปอ.1) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. จัดท าเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น 2 ฉบับโดยใช้วิธีการถ่ายส าเนาจากต้นฉบับหรือน าแบบพิมพ์
เอกสารที่ใช้จัดท าต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี้ให้น าเลขชุดที่.........เลขที่..........ของเอกสาร
ต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง 2 ฉบับโดยกรอกว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของ
เอกสารต้นฉบับชุดที่........เลขที่.......) 
 2. ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด 3X4 เซนติเมตร ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและประธานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ลงนามในเอกสารที่จัดท าขึ้นใหม่ทั้ง 2 ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่.....
เดือน..........พ.ศ...... ที่ลงนามในเอกสารแล้วประทับตราศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
(สีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและที่ลายเซ็นของประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือ
สถานศึกษา  
 3. ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ไปแล้ว เมื่อมีความจ าเป็นต้องขอ
ฉบับใหม่ ให้ยื่นค าร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ด าเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดท าไว้ตาม
วิธีข้างต้น ให้นายทะเบียนและประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ที่ด ารงต าแหน่ง
ขณะที่ผู้เรียนยื่นค าร้องขอเอกสารเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดท าใหม่ทั้ง 2 ฉบับ  
 4. วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนมีแนวปฏิบัติโดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา ต้องท าบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏู
อีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 และบันทึกใน
สมุดหมายเหตุรายวันของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร 

กำรยกเลิกระเบียนแสดงผลกำรเรียนกรณีสูญหำยหรือเสียหำย 
 เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) เป็นเอกสารหลักฐานส าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องด าเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) เกดิการสูญหายหรือเสียหาย ต้อง
แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 กรณีที่แบบพิมพ์เกิดกำรสูญหำยขณะท ำกำรขนส่งและขณะเก็บรักษำ 
 ผู้ท าให้เกิดการเสียหาย ได้แก่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา ส านักงาน
การศึกษาเอกชนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน หรือหน่วยงานที่จัดส่ง ต้องด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้ท าให้เอกสารเกิดการสูญหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือลงบันทึกรายงานประจ าวันรับแจ้งเอกสาร
หาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน 
 2. ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ฉบับสูญหาย (พร้อมแนบ
ส าเนาเอกสารลงบันทึกรายงานประจ าวันด้วย) ต่อส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ที่สังกัด 
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 3. ส านักงานการศึกษาเอกชนด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วท ารายงานเพ่ือขอยกเลิกแบบพิมพ์พร้อม
แนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ต่อผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน  
 4. ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดอ่ืน พิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ส านักงานการศึกษา
เอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ด าเนินการแจ้ง
ประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัดอ่ืน เพ่ือแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) ที่ถูก
ยกเลิกต่อไป 
 กรณีที่แบบพิมพ์เกิดกำรเสียหำยเนื่องจำกเขียนผิดพลำด สกปรก หรือเกิดกำรช ำรุดเสียหำย ด้วยเหตุ อ่ืน
ใดจนไม่อำจใช้กำรได้ ให้ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ ที่ท ำให้เกิดกำรเสียหำย 
ด าเนินการดังนี้ 

 1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ระเบียน
แสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.1) โดยระบุสาเหตุ เลขที่ และจ านวนแบบพิมพ์ที่เสียหาย เสนอต่อส านักงาน
การศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด     
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตั้งอยู่ 
 2. ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวน กรณีแบบพิมพ์มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย สามารถท าเครื่องหมายขีดฆ่าและเขียนข้อมูลที่
ถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อนายทะเบียนก ากับไว้ อาจไม่ต้องประกาศยกเลิก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบสวน หากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ให้ส านักงานการศึกษาเอกชนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา (ปอ.
1) ฉบับที่สูญเสียหายต่อผู้อ านวยการส านักงานกการศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้น
สังกัดอ่ืน 
 3. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้บริหาร
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
ด าเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง และส านักงานการศึกษาเอกชนทุกจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน เพ่ือแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน
อิสลามศึกษา (ปอ.1) ที่ถูกยกเลิกต่อไป 
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ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ) 

หลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฏูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ)  
พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 

ปอ.1 : ต ชุดที่......................เลขที่................. 
 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)......................................................................................... 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ..................................................................................................  
ต าบล/แขวง............................................................... ...........ชื่อ............................................................. 
อ าเภอ/เขต...........................................................................ชื่อสกุล................................. ..................... 
จังหวัด..................................................................................เลขประจ าตัวผู้เรียน................................................. ........... 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด........................................เลขประจ าตัวประชาชน................................. ..................... 
วันเข้าเรียน...........................................................................เกิดวันที่.............เดือน.......... .........................พ.ศ................ 
ศูนยเ์ดิม................................................................................เพศ....................สัญชาติ...............................ศาสนา........... 
จังหวัด..................................................................................ชื่อ -ชื่อสกุลบิดา................................................................... 
ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา................................................................

ผลกำรเรียนรำยวิชำ 

รหัส/รำยวิชำ เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รเร

ียน
 

รหัส/รำยวิชำ เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รเร

ียน
 

รหัส/รำยวิชำ เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รเร

ียน
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

(..............................................) 
นายทะเบียน 

      

 

 

 

3×4 ซม. 
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ปอ.1 : อต ชุดที่................................เลขท่ี........................... 
ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

         
         
         
         
         
         

 

 สรุปผลกำรประเมิน ผลกำรตัดสิน  
 
 
 

(........................................) 
         นายทะเบียน 
 
 
 
 
 

(........................................) 
        ประธานศูนย์/                 
     ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน 
2. ผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม 
   2.1 ภาษาอังกฤษ 
   2.2 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือ 
   2.3 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

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

 

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

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

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

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

.................... 
…………………
………………… 

 

วันที่อนุมัติการจบ........................................................................................................... .. 
วันออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)................................................. 
สาเหตุที่ออกจากศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)........................................ 
 

ผลกำรประเมินระดับชำติ 
 
 

ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมินของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
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ระเบียนแสดงผลกำรเรียน ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ) 

หลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฏูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ)  
พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 

ปอ.1 : ต ชุดที่......................เลขที่................. 
 

โรงเรียน.............................................................. ................................................................................... ........................... 
สังกัด................................................................................................................................... ............................................ 
ต าบล/แขวง..........................................................................ชื่อ...................................... ....................... 
อ าเภอ/เขต...........................................................................ชื่อสกุล...................................................... 
จังหวัด..................................................................................เลขประจ าตัวผู้เรียน................. ........................................... 
ส านักงาน.............................................................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................................  
วันเข้าเรียน...........................................................................เกิดวันที่.............เดือน.......... .........................พ.ศ................ 
โรงเรียนเดิม..........................................................................เพศ....................สัญชาติ...............................ศาสนา........... 
จังหวัด..................................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา................................................................... 
ชั้นเรียนสุดท้าย....................................................................ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา................................................................ 
 

ผลกำรเรียนรำยวิชำ 

รหัส/รำยวิชำ เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รเร

ียน
 

รหัส/รำยวิชำ เว
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(..............................................) 
นายทะเบียน 

      

 

 

3×4 ซม. 
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ปอ.1 : อต ชุดที่................................เลขท่ี........................... 
ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

กิจกรรม เว
ลำ

 
(ช

ั่วโ
มง

) 
ผล

กำ
รป

ระ
เม

นิ 

         
         
         
         
         
         

 

 สรุปผลกำรประเมิน ผลกำรตัดสิน  
 
 
 

(........................................) 
         นายทะเบียน 
 
 
 
 
 

(........................................) 
        ผู้อ านวยการ /                 
     ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน 
2. ผลการประเมินรายวิชาเพ่ิมเติม 
   2.1 ภาษาอังกฤษ 
   2.2 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือ 
   2.3 ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
3. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

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

 

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

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

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

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

.................... 
…………………
………………… 

 

วันที่อนุมัติการจบ........................................................................................................... .. 
วันออกจากสถานศึกษา................................................. 
สาเหตุที่ออกจากสถานศึกษา........................................ 
 

ผลกำรประเมินระดับชำติ 
 
 

ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
 



44 
 

แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำประกำศนียบัตรอิสลำมศึกษำ (ปอ.2) 

 ประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ออกให้กับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เพ่ือแสดงวุฒิการศึกษาและ
รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เพ่ือสมัคร
เข้าศึกษาต่อโดยใช้แบบพิมพ์ตามท่ีก าหนด 

กำรควบคุมและกำรจัดเก็บรักษำประกำศนียบัตรอิสลำมศึกษำ (ปอ.2) 

 ประกาศนียบัตรอสิลามศึกษา (ปอ.2) เป็นเอกสารหลักฐานที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ทุก
ศูนย์ หรือสถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 จะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทาง
เดียวกันภายใต้การควบคุมของผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน 

กำรจัดท ำประกำศนียบัตรอิสลำมศึกษำ (ปอ.2) 

 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา จะต้องออกประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.
2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาให้กับผู้เรียนที่จบหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 โดยใช้แบบพิมพ์ที่ก าหนด ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  หรือสถานศึกษา จะต้องควบคุมการจัดท าการออกเอกสารและการเก็บรักษาแบบฟอร์มของ
เอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้เกิดช ารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการน าไปออกให้กับผู้เรียนในทางมิชอบ กรณทีี่ผู้เรียนรับ
เอกสารไปแล้วมีความประสงค์ จะขอรับเอกสารนี้ใหม่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 
จะต้องออกใบแทนให้โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ทั้งนี้ ในการออก
ประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ออกประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.
2) ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 
พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช  1437 ทุกคนทันทีที่ส าเร็จการศึกษาพร้อมก าหนดวัน เวลาในการรับ
ประกาศนียบัตร 

2. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) / ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชอบโดย
กฎหมายและผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน กรณีสถานศึกษา
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน / ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชอบโดยกฎหมายผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน 

3. กรณีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามก าหนดเวลาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด     
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบค าร้อง 
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ค ำอธิบำยกำรกรอกประกำศนียบัตรอิสลำมศึกษำ (ปอ.2) 

 ในการจัดท าประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) ให้เขียนหรือพิมพ์รายการด้วยหมึกสีด าให้ชัดเจนห้ามใช้
ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้
หรือแต่งเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง 
การกรอกรายการประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) ให้กรอกดังนี้ 

 แบบพิมพ์ประกำศนียบัตรด้ำนหน้ำ 

1. เลขที่ ให้กรอกเลขที่ล าดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้ผู้ เรียน โดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนของศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เป็นผู้ออก และให้เขียนเฉพาะเลขล าดับตามทะเบียนประกาศนียบัตร
ไม่ต้องลง พ.ศ. ก ากับ  

 หมำยเหตุ เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด ให้เริ่มล าดับที่ประกาศนียบัตรใหม่ทุกครั้ง 

 2. ชื่อ-สกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง 
 3. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกเลขวัน เดือน ปีเกิดของผู้เรียน โดยกรอกวันที่ และพ.ศ. เป็นตัวเลข ส่วนชื่อ
เดือนให้เขียนเต็มไม่ใช่อักษรย่อ 
 4. ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ ให้กรอกชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) ที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบหลักสูตร กรณีสถานศึกษา ให้กรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติ
ให้ผู้เรียนจบหลักสูตร 
 5. เขต/อ ำเภอ จังหวัด ให้กรอกชื่อ เขต/อ าเภอและจังหวัดที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด   (ตา
ดีกา) หรือสถานศึกษา 
 6. เม่ือวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ให้กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประธานศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชอบโดยกฎหมายลงนามอนุมัติการจบหลักสูตร กรณีสถานศึกษาให้
กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชอบโดยกฎหมายลงนามอนุมัติการจบหลักสูตร 
ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ส่วนชื่อเดือน 
ให้เขียนเต็มไม่ใช้ตัวอักษร 
 7. กำรลงลำยมือชื่อ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด และประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งด ารงต าแหน่งขณะที่ผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม กรณีสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งด ารงต าแหน่งขณะที่ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ลงนาม 
 8. ให้ประทับตรำศูนย์ บนลายมือชื่อของประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งชอบโดยกฎหมาย กรณีสถานศึกษาให้ประทับตราสถานศึกษา บนลายมือชื่อของผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งชอบโดยกฎหมาย 
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 แบบพิมพ์ประกำศนียบัตรด้ำนหลัง 

 ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าประกาศนียบัตรและผู้รับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อ ตามรายการดังนี ้
1. ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ 
2. นายทะเบียน 
3. ผู้รับประกาศนียบัตร 
4. วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร 
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กำรขอใบแทนประกำศนียบัตรกรณีสูญหำยหรือช ำรุด 

 กรณีประกาศนียบัตรที่ผู้ส าเร็จการศึกษารับไปแล้วเกิดช ารุดหรือสูญหาย ศูนยก์ารศึกษาอิสลามศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษา
ขอรับเมื่อพ้นก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท กรณีสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้และเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท ถ้าผู้ส าเร็จการศึกษาขอรับเมื่อ
พ้นก าหนด 10 ปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตร ให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 

 การขอใบแทนประกาศนียบัตร ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นค าร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเองที่         ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) กรณีเลิกกิจการให้ไปยื่นค าร้องที่ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอหรือ
จังหวัดที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ส าหรับสถานศึกษานั้นให้ไปยื่นค าร้องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนแห่งนั้นตั้งอยู ่พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบค าร้อง ดังนี้ 

- กรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วน าใบแจ้งความไปประกอบค าร้อง
ขอรับใบแทน 
 - กรณีประกาศนียบัตรช ารุด ให้น าประกาศนียบัตรที่ช ารุดไปยื่นประกอบค าร้องขอรับใบแทนประกาศนียบัตร 
ค าอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร 

 การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีด า ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น 
ตัวอักษรต้องเป็นแบบตัวบรรจุและสวยงาม ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ไข หรือแต่งเติม 
และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอก
รายงานในใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้ 

 1. ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ)/สถำนศึกษำ ให้กรอกชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา)/สถานศึกษา ที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบการศึกษา 
 2. อ ำเภอ จังหวัด ให้กรอกชื่ออ าเภอ/เขต และจังหวัดที่ตั้งศูนย์การศึกษา/สถานศึกษา 
 3. ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน....... ให้กรอกชื่อส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ยกเว้นไม่มีหน่วยงานระดับ
อ าเภอให้ระบุหน่วยงานระดับจังหวัด ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตั้งอยู่ กรณีส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน ให้กรอกชื่อส านักงานที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ 
 4. เอกสำรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ............ ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้ เรียนที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตร 
โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร 
 5. เกิดวันที่........เดือน.........................พ.ศ.  ............ ให้กรอกวัน เดือน พ.ศ. ที่ผู้เรียนเกิด โดยกรอกวันที่ 
และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ส่วนชื่อเดือนให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ ให้ถูกต้องตรงตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
 6. เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น       
(อิบติดำอียะฮฺ) พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 ระบุระดับการศึกษาตามท่ีผู้เรียนส าเร็จ 
 7. เมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ. .............ให้กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ผู้เรียนได้รับอนุมัติให้
จบการศึกษาหรือจบหลักสูตร ตามท่ีระบุในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 
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 8. ได้รับประกำศนียบัตรเลขที่........ ให้กรอกเลขท่ีประกาศนียบัตรที่ผู้เรียนเคยได้รับไปแล้วตามท่ีกรอก ไว้
ในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 
 9. แต่เนื่องจำกประกำศนียบัตรนั้น............. ให้กรอก “ช ารุด” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเนื่อง 
จากประกาศนียบัตรเดิมช ารุด และกรอก “สูญหาย” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตร
เดิมสูญหาย 
 10. วันที่..................เดือน.........................................พ.ศ.................... ให้กรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ประธาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร กรณีสถานศึกษา ให้กรอกวันที่ เดือน 
พ.ศ. ที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/รักษาราชการแทน ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 
 11. ให้ประธำนศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ได้รับการแต่งตั้งที่ด ารงต าแหน่งอิหม่าม
ประจ ามัสยิด/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือรักษาการแทนในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม กรณีสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/รักษาราชการแทน ในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร      
ลงนาม 
 12. นำยทะเบียน ให้นายทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม 
 13. ด้ำนหลัง ให้พิมพ์รายการเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดท าใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร
ลงนาม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ลำยมือชื่อ 

 
............................ผูเ้ขียน /ผู้พิมพ์            ……………………………….. 
............................ผูท้ำน                   (...................................) 
............................ผูต้รวจ             ผู้รับประกำศนียบัตร 

วันที่........เดือน........................พ.ศ............ 
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ใบแทนประกำศนียบัตร 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)................................................................  

หมู่ที่................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวดั....... ......................... 

ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ/จังหวัด........................................................................................... .................. 

 

เอกสำรส ำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ...................เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา

ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437      

เมื่อวันที่...................เดือน....................................พ.ศ..................และได้รับประกาศนียบัตรเลขที่..............ไปแลว้ 

แต่เนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น................................................................................................ ........................... 

  จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นส าคัญ 

 

วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ................... 

 

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

      ประธานศูนย์หรือรักษาการแทน/ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
 

 

................................................ 
นำยทะเบียน 
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ใบแทนประกำศนียบัตร 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน.................................................................................................................. ........ 

หมู่ที่................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวดั....... ......................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................. ..................................................... 

 

เอกสำรส ำคัญนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ...................เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา

ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437      

เมื่อวันที่...................เดือน....................................พ.ศ..................และได้รับประกาศนียบัตรเลขที่..... .........ไปแลว้ 

แต่เนือ่งจากประกาศนียบัตรนั้น....................................................................................................... .................... 

  จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้เป็นส าคัญ 

 

วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ................... 

 

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

                                                   ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/รักษาราชการแทน 
 

 

................................................ 
นำยทะเบียน 
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แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) 

แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/
ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติผลการเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้เป็น
เอกสารส าหรับตรวจสอบ  ยืนยัน รับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาแต่ละคนตลอดไปโดยใช้แบบพิมพ์ตามที่
ก าหนด 

ลักษณะของแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) 
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) คือ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอิสลาม

ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437       
 

กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) 
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3)  เป็นเอกสารหลักฐานที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า

มัสยิด (ตาดีกา) และสถานศึกษาทุกแห่ง ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 จะต้องด าเนินการจัดให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน ครั้งละ 2 ชุด โดยให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เก็บไว้ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ส่งไปเก็บรักษาที่
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือหน่วยงาน ต้นสังกัดของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 1 ชุด 
ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติผลการจบการศึกษาแต่ละครั้ง  ส่วนสถานศึกษานั้น ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เก็บไว้ที่สถานศึกษา 1  ชุด ส่งไปเก็บรักษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน 1 ชุด ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติผลการจบ
การศึกษาแต่ละครั้ง โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ให้ปลอดภัยตลอดไป 
อย่าให้ช ารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได ้

            

 

 

 

 

 

               

 
 

หมำยเหตุ 
               1. กรณีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) / สถานศึกษา จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ส าหรับผู้เรียนที่จบไม่พร้อมรุ่นไม่ว่ากรณีใดๆ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ต้องจัดท ารายงานเป็น 2 ชุด เก็บรักษาไว้ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 1 ชุด ส่งไปเก็บ
รักษาที่ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ยกเว้นไม่มีหน่วยงานระดับอ าเภอให้ระบุหน่วยงานระดับจังหวัด ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 1 ชุด กรณีสถานศึกษา ต้องจัดท ารายงานเป็น 2 ชุด เก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา 1 ชุด ส่งไปเก็บรักษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ 1 ชุด 
เช่นเดียวกัน 
               2. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ของศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) และที่เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอและหรือจังหวัด มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึด
ข้อมูลในหลักฐานฉบับที่รักษาเก็บไว้ที่ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอและหรือจังหวัด เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง กรณี
ข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ของสถานศึกษา และที่เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา มี
ข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในหลักฐานฉบับที่รักษาเก็บไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ของสถานศึกษานั้นๆ 
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กำรจัดท ำแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) 
การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด        

(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. แต่งตั้งนายทะเบียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา อย่างเป็นทางการ 

เพ่ือรับผิดชอบการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) และเอกสารส าคัญอ่ืนๆ ของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เป็นคราวๆไป 
ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้ทาน และผู้ตรวจด าเนินงานภายใต้การก ากับของนายทะเบียน 

3. คณะกรรมการในข้อ 2 ต้องด าเนินการจัดท าโดยปฏิบัติตามค าชี้แจงการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3)  

4. เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการและ
นายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารที่ก าหนดไว้ทุกแผ่น กรณีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ก่อนลงนามให้ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาอนุมัติการจบ
หลักสูตร ส่วนสถานศึกษานั้น ก่อนลงนามให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/รักษาราชการแทน   
พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร 

5. ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) พิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ที่
จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือความถูกต้อง สมบูรณ์และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร  กรณี
สถานศึกษานั้นให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา พิจารณา
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือความถูกต้อง สมบูรณ์และ
รอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 

6. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
อิสลามศึกษา (ปอ.3) ตามแนวทางปฏิบัติข้างต้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้จบการศึกษา
ต่อไป 

 

 ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอิสลำมศึกษำ (ปอ.3) 
การกรอกแบบรายงานในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ด้วย

วิธีการเขียนหรือพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทุกหน้าทุกแผ่น กรณีการเขียน
ให้ใช้ปากกาหมึกด าเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น ตัวเลขข้อมูลต้องถูกต้อง ชัดเจน หา้มลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว 
กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงให้ขีดฆ่าข้อมูลที่เขียนผิดหรือข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความท่ี
ถูกต้องเหนือข้อมูลที่ขีดฆ่าด้วยหมึกสีแดง ส าหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้ประธานศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามก ากับไว้ด้วยการกรอกรายการข้อมูลต่างๆ ส่วน
สถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือรักษาราชการแทน ลงนามก ากับไว้ด้วยการกรอก
รายการข้อมูลต่างๆ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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ข้อมูลศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ   
1. ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ให้กรอกปีการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/

สถานศึกษา ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน 
 2. ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัด ให้กรอกชื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
สถานที่ตั้งของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตั้งอยู่ กรณีสถำนศึกษำ ต ำบล/แขวง อ ำเภอ/เขต จังหวัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกัดอ่ืน ให้กรอกชื่อสถานศึกษา ที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา สถาน
ที่ตั้งของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ตั้งอยู่ 
 
ข้อมูลผู้เรียน 

1. ล ำดับที่ ให้กรอกเลขล าดับผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาในครั้งนั้นให้เริ่มจาก
ล าดับที่ 1 ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน 

2. เลขประจ ำตัวผู้เรียน ให้กรอกเลขประจ าตัวของผู้เรียนแต่ละคนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/สถานศึกษา ต้องเรียงล าดับ
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากจ านวนน้อยไปหาจ านวนมาก โดยกรอกท่ีบรรทัดบนของช่องท่ีก าหนด 

3. เลขประจ ำตัวประชำชน ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 13 หลัก ให้ถูกต้องตรงตามส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ทร.14) โดยกรอกท่ีบรรทัดล่างของช่องที่ก าหนด 

4. ชุดที่ ปอ.1/เลขที่ ปอ.1 ให้กรอกเลขที่ชุดและเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนอิสลามศึกษา 
(ปอ.1) ที ่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)/สถานศึกษาออกให้ผู้เรียน โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน และ
กรอกเลขท่ีบรรทัดล่างของช่องท่ีก าหนด 

5. เลขที่ ปอ.2 ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรอิสลามศึกษา (ปอ.2) ที่ออกให้ผู้เรียนล าดับที่นั้นๆ  
6. ชื่อผู้เรียน-ชื่อสกุลผู้เรียน ให้กรอกชื่อผู้เรียนพร้อมค าน าหน้าชื่อ-ชื่อสกุลของผู้เรียนโดยเขียนค าเต็ม

ทั้งหมด ให้กรอกชื่อผู้เรียนที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่างของช่องที่ก าหนด 
7. วัน /เดือน /ปีเกิด ให้กรอกตัวเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. เกิดของผู้เรียนให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้

ในทะเบียนนักเรียน ให้กรอกวันที่และปีเกิดเป็นตัวเลข ชื่อเดือนเป็นตัวอักษร โดยกรอกวันที่และเดือนที่บรรทัดล่าง
ของช่องท่ีก าหนด 

8. ชื่อสกุล บิดำ มำรดำ ให้กรอกชื่อพร้อมค าน าหน้าชื่อ-สกุลบิดา ชื่อ-สกุลมารดาของผู้เรียน โดยเขียนค า
เต็มทั้งหมด ให้กรอกชื่อ-สกุลบิดาที่บรรทัดบน และกรอกชื่อ-สกุลมารดาที่บรรทัดล่างของช่องที่ก าหนด 

9. ผลกำรประเมินรำยวิชำพื้นฐำน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานที่ได้รับการตัดสินให้กรอกผลการ
ประเมิน “ผ่านทุกรายวิชา” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 

10. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
“ดีเยี่ยม” “ดี” หรือ “ผ่าน” ที่ผู้เรียนได้รับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 

11. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน”  ที่ผู้เรียน
ได้รับตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา 
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ข้อมูลจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้กรอกตัวเลขสรุปรวมจ านวนผู้เรียนที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด      (ตา

ดีกา) หรือสถานศึกษา ตัดสิน และอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆ โดยจ าแนกเป็นชาย หญิง และจ านวนรวม 
 
ตรวจสอบ/อนุมัติกำรจบกำรศึกษำ 

1. ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทำน ผู้ตรวจ และนำยทะเบียน ให้ลงลายมือชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการจ าท าแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาในช่วงชั้นที่ก าหนดในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 

2. ประธำนศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) หรือสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ต้อง
ลงลายมือชื่อ เพ่ือตัดสินและอนุมัติการจบการศึกษาในช่องที่ก าหนด พรอ้มกับกรอกเลขวันที่ เดือน และ พ.ศ. ที่อนุมัติ
การจบการศึกษา (ไม่ใช่วันที่ที่ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งลงนาม)  
 
เอกสำรด้ำนหลังแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

- ปีกำรศึกษำ ให้กรอกปีการศึกษาที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ตัดสิน
และอนมุัติผลการเรียนให้ตรงกับข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 

- กำรขีดเส้นสีแดง เมื่อกรอกรายการของผู้เรียนที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาครบทุกคนแล้ว ให้ขีดเส้น  
สีแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดต่อจากผู้ส าเร็จการศึกษาสุดท้ายลงมา เพ่ือไม่มีการกรอกรายการผู้จบ
เพ่ิมเติม โดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง/รักษาราชการแทน ลงลายมือชื่อก ากับไว้ใต้เส้น ส่วนสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการ)/ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ลงลายมือชื่อก ากับไว้ใต้เส้น 

- หน้ำ เมื่อกรอกรายการผู้เรียนที่ได้รับการตัดสินและอนุมัติให้จบการศึกษาในครั้งนั้นๆ ครบทุกคนแล้วให้
กรอกเลขหน้าของแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) ทุกหน้า โดยกรอกเรียงล าดับจากหน้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้าย 
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กระทรวงศึกษำธิกำร  แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรอิสลำมศึกษำ ตำมหลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมสัยิดระดับอิสลำมตอนตน้ (อิบติดำอียะฮฺ) 
พุทธศักรำช 2559/ ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 

    ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ………………………..…...…….ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ).........…………….…………………..………………………………………….. 
          ต ำบล/แขวง………...........อ ำเภอ/ เขต……………………..…. จังหวัด…………….…………………ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวดั/หน่วยงำนต้นสังกัด……………………..………….……………………….… 

 
ล ำดับ

ที่ 

เลขประจ ำตัวผู้เรยีน ชุด ปอ.1: ต เลขที่  
ปอ.2 : ต 

ชื่อผู้เรียน วันที่เดือน ชื่อ-สกุลบดิำ 
ผลกำรประเมิน

รำยวิชำ 
ผลกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์ และ
เขียนสื่อควำม 

ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรม 

พัฒนำผู้เรียน 

หมำย
เหต ุ

เลขประจ ำประชำชน เลขที่ ปอ.1:ต ชื่อ-สกุลผู้เรียน ปีเกิด ชื่อ-สกุลมำรดำ พื้นฐำน เพิ่มเติม 

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

                                                                                                                                                                                                           อนุมัติการจบการศึกษา 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา                                                 …………………………………………...ผู้เขยีน/ ผู้พิมพ์ 
                          ………..….……………………………….ผู้ทาน 
                                     ..………………….……………………….ผู้ตรวจ                                               (………………………………………………..) 
                                                                                                      ………………….…………..…………….นายทะเบียน                                              ประธานศูนย์/ผูไ้ด้รบัการแต่งตั้ง 
                                                                                                                                                                                                   วันท่ี………………….……………………….. 

ชาย หญิง รวม 
  

 
 

 

 

ปอ.3 : ต 
หน้า…….……… 
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แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ…………………………………….. 
 

 
ล ำดับ

ที ่

เลขประจ ำตัวผู้เรียน ชุด ปอ.1: ต 
เลขที่  

ปอ.2 : ต 

ชื่อผู้เรียน วันที่เดือน ชื่อ-สกลุบิดำ 
ผลกำรประเมิน

รำยวิชำ 
ผลกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์ และ
เขียนสื่อควำม 

ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรม 

พัฒนำผู้เรียน 

หมำย
เหตุ 

เลขประจ ำประชำชน เลขที ่ปอ.1: ต 
ชื่อ-สกลุ
ผู้เรียน 

ปีเกิด ชื่อ-สกลุมำรดำ พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

 

 

  

ปอ.3 : ต 
หน้า…….……… 
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กระทรวงศึกษำธิกำร  แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรอิสลำมศึกษำ ตำมหลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมสัยิดระดับอิสลำมตอนตน้ (อิบติดำอียะฮฺ) 
พุทธศักรำช 2559/ ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 

    ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ………………………..…...…….โรงเรียน............................................................................................…………….…………………..………………………………………….. 
                      ต ำบล/แขวง………...........อ ำเภอ/ เขต……………………..…. จังหวัด…………….…………………ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............…………………..………….…………………..........................…….… 

 
ล ำดับ

ที่ 

เลขประจ ำตัวผู้เรยีน ชุด ปอ.1: ต เลขที่  
ปอ.2 : ต 

ชื่อผู้เรียน วันที่เดือน ชื่อ-สกุลบดิำ 
ผลกำรประเมิน

รำยวิชำ 
ผลกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์ และ
เขียนสื่อควำม 

ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรม 

พัฒนำผู้เรียน 

หมำย
เหต ุ

เลขประจ ำประชำชน เลขที่ ปอ.1:ต ชื่อ-สกุลผู้เรียน ปีเกิด ชื่อ-สกุลมำรดำ พื้นฐำน เพิ่มเติม 

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

                                                                                                                                                                                                           อนุมัติการจบการศึกษา 
     จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา                                                 …………………………………………...ผู้เขยีน/ ผู้พิมพ์ 
                          ………..….……………………………….ผู้ทาน 
                                     ..………………….……………………….ผู้ตรวจ                                               (………………………………………………..) 
                                                                                                      ………………….…………..…………….นายทะเบียน                                              ผู้อ านวยการ/ผูไ้ด้รับการแต่งตั้ง 
                                                                                                                                                                                                   วันท่ี………………….……………………….. 

ชาย หญิง รวม 
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แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ…………………………………….. 
 

 
ล ำดับ

ที ่

เลขประจ ำตัวผู้เรียน ชุด ปอ.1: ต 
เลขที่  

ปอ.2 : ต 

ชื่อผู้เรียน วันที่เดือน ชื่อ-สกลุบิดำ 
ผลกำรประเมิน

รำยวิชำ 
ผลกำรอ่ำน คิด 
วิเครำะห์ และ
เขียนสื่อควำม 

ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรม 

พัฒนำผู้เรียน 

หมำย
เหตุ 

เลขประจ ำประชำชน เลขที ่ปอ.1: ต 
ชื่อ-สกลุ
ผู้เรียน 

ปีเกิด ชื่อ-สกลุมำรดำ พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

             
      

 

 

 

 

ปอ.3 : ต 
หน้า…….……… 
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แนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
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แนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบติดำอียะฮฺ)  

พุทธศักรำช 2559/ฮิจเรำะฮฺศักรำช 1437 
 
 แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ควรด าเนินการดังนี้ 
1. การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนา เช่น รักอัลลอฮฺและรอซูล รักบิดา
มารดา ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนให้ผ่านทุกกรณี  เว้นแต่ผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ 

2. การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นลักษณะทั่วๆไป เช่น รักการอ่านอัลกุรอานและรักการ
ละหมาด มีมารยาทที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักมัสยิดและรักโรงเรียน ผู้สอนจะต้องประเมิน
ผู้เรียนให้เป็นไปตามพฤติกรรมที่ระบุ  

 

 

 
 
ค ำนิยำม 
 รักอัลลอฮและรอซูล หมายถึง การศรัทธาต่ออัลลอฮและรอซูล ปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮและ
ปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูล 
  

ตัวช้ีวัด 
1. การศรัทธาต่ออัลลอฮและรอซูล 
2. การปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮและการปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูล 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. การศรัทธาต่ออัลลอฮและรอซูล 1.1 ยึดมั่นในหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ 

1.2 ยึดมั่นในแบบอย่างของรอซูล 
2. การปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮและการ
ปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูล 

2.1 ปฏิบัติศาสนกิจ 
2.2 ปฏิบัติตามแบบอย่างของรอซูลอย่างเป็นกิจวัตร 

 

 

 

1. รักอัลลอฮ และรอซูล 
 



65 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การศรัทธาต่ออัลลอฮและท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ยึดมั่นในหลัก
ศรัทธาและหลัก
ปฏิบัติ 

ยึดมั่นในหลัก
ศรัทธาทุกประการ
และหลักปฏิบัติได้
บางส่วน 

ยึดมั่นในหลักศรัทธา
ทุกประการและหลัก
ปฏิบัติส่วนใหญ่ 

ยึดมั่นในหลักศรัทธา
ทุกประการและหลัก
ปฏิบัติทุกประการ 

2. ยึดมั่นในแบบ 
อย่างของท่าน 
นบมีูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 

ยึดมั่นในแบบอย่าง
ของท่านนบมีูฮัม
หมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
บางส่วน 

ยึดมั่นในแบบอย่าง
ของท่านนบมีูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมส่วนใหญ่ 

ยึดมั่นในแบบอย่าง
ของท่านนบมีูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมทุกประการ
และเชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮและการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. ปฏิบัติ
ศาสนกิจตาม
หลักปฏิบัติ
เหมาะสมกับวัย
(การละหมาด 
การถือศีลอด 
และการจ่ายซา
กาต) 

ปฏิบัติการละหมาด
ไม่ครบ 5 เวลา 
และถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอนเป็น
บางวัน 
 

ปฏิบัติการละหมาด
ครบ 5 เวลา และถือ
ศีลอดในเดือน
รอมฎอนเป็นบางวัน 
 

ปฏิบัติการละหมาด
ครบ 5 เวลา ถือศีล
อดในเดือนรอมฎอน 
และจ่ายซากาต 
 

2. ปฏิบัติตาม
แบบ อย่างของ
ท่านนบมีูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 
 

ปฏิบัติตามแบบ 
อย่างของท่านนบีมู
ฮัมหมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
บางครั้ง 
 

ปฏิบัติตามแบบ 
อย่างของท่านนบมูี
ฮัมหมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เป็นประจ า 
 

ปฏิบัติตามแบบ 
อย่างของท่านนบมูี
ฮัมหมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เป็นประจ า และเชิญ
ผู้อื่นให้ปฏิบัติ 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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ค ำนิยำม 
 รักบิดามารดา หมายถึง การกตัญญูกตเวทีและเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา 
ตัวช้ีวัด 

1. การกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 
2. การเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. การกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 1.1 เคารพต่อบิดามารดา 

1.2 ท าความดีต่อบิดามารดา 
2. การเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา 
 

2.1 ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของบิดามารดา 
2.2 ไม่ฝ่าฝืนค าสั่งสอนของบิดามารดา 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน(0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. เคารพต่อบิดา
มารดา 

ไมเ่คารพต่อบิดา
มารดา 

เคารพต่อบิดามารดา
เป็นบางครั้ง 

เคารพต่อบิดามารดา
บ่อยครั้ง 

เคารพต่อบิดามารดา
เป็นประจ า 

2. ท าความดีต่อบิดา
มารดา 

ไม่ท าความดีต่อบิดา
มารดาด้วยวาจา 
และการกระท าตาม
แบบท่านรอซูล 

ท าความดีต่อบิดา
มารดาด้วยวาจาที่
นอบน้อม และการ
กระท า ตามแบบ
ท่านรอซูลเป็น
บางครั้ง 

ท าความดีต่อบิดา
มารดาด้วยวาจาที่
นอบน้อม และการ
กระท า ตามแบบ
ท่านรอซูลบ่อยครั้ง 

ท าความดีต่อบิดา
มารดาด้วยวาจาที่
นอบน้อม และการ
กระท า ตามแบบ
ท่านรอซูลเป็น
ประจ า 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การเชื่อฟังค าสั่งสอนของมารดา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน(0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.ปฏิบัติตาม
ค าสั่งสอนของ
บิดามารดา 

ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
สอนของบิดามารดา 
 

ปฏิบัติตามค าสั่ง
สอนของบิดา
มารดาบางครั้ง 

ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของบิดามารดา
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
ของบิดามารดาเป็น
ประจ า 

2.ไม่ฝ่าฝืนค าสั่ง
สอนของบิดา
มารดา 

ฝ่าฝืนค าสั่งสอนของ
บิดามารดา 

ฝ่าฝืนค าสั่งสอน
ของบิดามารดา
บ่อยครั้ง 

ฝ่าฝืนค าสั่งสอนของ
บิดามารดาบางครั้ง 

ไม่ฝ่าฝืนค าสั่งสอนของ
บิดามารดาและเป็นลูก
ที่ดีของบิดามารดา 

 
 
 
 

ค ำนิยำม 
 รักการอ่านอัลกุรอานและการละหมาด หมายถึง อ่านอัลกุรอานและปฏิบัติละหมาดด้วยด้วยความศรัทธา 
และสม่ าเสมอ พร้อมทั้งน าค าสอนที่ได้รับจากอัลกุรอ่านและการปฏิบัติละหมาดมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  

ตัวช้ีวัด 
1. เห็นคุณค่าและมีความตระหนักในการอ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติละหมาด 
2. ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติละหมาดอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. เห็นคุณค่าและมีความตระหนักในการ
อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติละหมาด 

1.1 เห็นคุณค่าและมีความตั้งใจในการปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน 
1.2 เห็นคุณค่าและมีความตั้งใจในการปฏิบัติละหมาด 

2. ปฏิบัติการอ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติ
ละหมาดอย่างสม่ าเสมอ 

2.1 อ่านอัลกุรอ่านเป็นประจ าทุกวัน 
2.2 ละหมาดฟัรฎูครบ 5 เวลาเป็นประจ า 

 

 

 

 

 

 

3. รักการอ่านอลักุรอานและการละหมาด 
 



68 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 เห็นคุณค่าและมีความตระหนักในการอ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติละหมาด 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. เห็นคุณค่าและมี
ความตั้งใจในการ
ปฏิบัติการอ่านอัลกุ
รอาน 

ไมใ่ห้ความส าคัญ
และไม่ตั้งใจอ่านอัล
กุรอาน 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจอ่านอัลกุรอาน
เป็นบางครั้ง 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจอ่านอัลกุรอาน
เป็นประจ า 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจอ่านอัลกุรอาน
ด้วยความศรัทธา
อย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้องเป็นประจ า 

2. เห็นคุณค่าและมี
ความตั้งใจในการ
ปฏิบัติละหมาด 

ไมใ่ห้ความส าคัญ
และตั้งใจปฏิบัติ
ละหมาด 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจปฏิบัติละหมาด
เป็นบางครั้ง 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจปฏิบัติละหมาด
เป็นประจ า 

ให้ความส าคัญและ
ตั้งใจปฏิบัติละหมาด
ด้วยความศรัทธา
อย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้องเป็นประจ า 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ปฏิบัติกำรอ่ำนอัลกุรอำน และปฏิบัติละหมำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. อ่านอัลกุร 
อานเป็นประจ า 
 

ไมอ่่านอัลกุรอาน อ่านอัลกุรอานอย่าง
ถูกต้องและอ่านเป็น
บางครั้ง 
 

อ่านอัลกุรอาน
อย่างถูกต้องและ
อ่านเป็นประจ า 
 

 

อ่านอัลกุรอานอย่าง
ถูกต้องเป็นประจ าทุกวัน
และรักการอ่านอัลกุ
รอาน 

2. ละหมาด
ฟัรฎูครบ 5 
เวลาเป็นประจ า 

- ปฏิบัติละหมาด
ฟัรฎูไม่ครบ 5 เวลา 

- ละหมาดฟัรฎูครบ 
5 เวลา ได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ไมล่ะหมาดทันที
เมื่อถึงเวลา 

- ละหมาดฟัรฎูครบ 
5 เวลา ได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ละหมาดทันทีเมื่อ
ถึงเวลา 
- ละหมาดเป็นญา
มาอะฮฺ 

- ละหมาดฟัรฎูครบ 5 
เวลา ได้อย่างถูกต้อง 
- ละหมาดทันทีเมื่อถึง
เวลา 
- ละหมาดเป็นญา
มาอะฮฺ 
- เชิญช่วนผู้อ่ืนละหมาด 
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ค ำนิยำม 
 การมีพฤติกรรมที่สุภาพและส ารวมในการปฏิบัติตน และการประพฤติปฏิบัติต่อผู้อ่ืน 
  

ตัวช้ีวัด 
1. เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
2. มีมารยาทที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ที่ด ี

1.1 เห็นคุณค่าและมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและตาม
แบบอย่างของท่านรอซูล 
 

2. มีมารยาทที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

2.1 การเคารพ ให้เกียรติ และมีสัมมาคาราวะต่อผู้ใหญ่ 
2.2 การช่วยเหลือผู้อื่น 
2.3 มีมารยาทในการ ทักทาย 
2.4 มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
2.5 มีมารยาทในการแต่งกายแบบอิสลาม 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 เห็นคุณคา่ของการประพฤติและปฏิบัติตนที่ดี 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1. เห็นคุณค่าและมี
ความตั้งใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตนที่
ดีและตามแบบอย่าง
ของท่านรอซูล 

ไมป่ระพฤติและ
ปฏิบัติตนตาม
แบบอย่างมารยาท
ของท่านรอซูล 

มีความตั้งใจในการ
ประพฤติและปฏิบัติ
ตนตามแบบอย่าง
มารยาทของท่านรอ
ซูล 

มีความตั้งใจในการ
ประพฤติและปฏิบัติ
ตนตามแบบอย่าง
มารยาทของท่านรอ
ซูล จนเป็นนิสัย 

มีความตั้งใจในการ
ประพฤติและปฏิบัติ
ตนตามแบบอย่าง
มารยาทของท่านรอ
ซูล จนเป็นนิสัยและ
เป็นแบบอย่างต่อ
ผู้อื่น 

 

4. มมีารยาททีด่ ี
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ตัวช้ีวัดที่ 2 มีมารยาทที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. การเคารพ ให้
เกียรติ และมีสัมมา
คาราวะต่อผู้ใหญ่
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

ไม่ให้เกียรติและไม่
เคารพต่อผู้ใหญ่ 

-ให้เกียรติและให้
ความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ 

-รู้ให้เกียรติและให้
ความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ 
-เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น 
 

-รู้ให้เกียรติ ให้ความ
เคารพและมีสัมมา
คาราวะที่ดตี่อผู้ใหญ่ 
-เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นและเชิญชวน
ผู้อื่นให้ปฏิบัติ 

2. การช่วยเหลือ
ผู้อื่น 

-ไมช่่วยเหลือผู้อื่น
ตามก าลังและ
ความสามารถ 

-มีการช่วยเหลือผู้อื่น
ตามก าลังและ
ความสามารถ
บางครั้ง 

-มีการช่วยเหลือผู้อื่น
ตามก าลังและ
ความสามารถที่มี 
เป็นประจ า 

-มีการช่วยเหลือผู้อื่น
ตามก าลังและ
ความสามารถทุก
กรณี 
-มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ผู้อื่น 

3. มีมารยาทในการ
ทักทาย 

-ไมใ่ห้สลามตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

-ให้สลามทุกครั้ง
อย่างถูกต้อง ตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

--ให้สลามทุกครั้ง
เป็นกิจนิสัยอย่าง
ถูกต้อง ตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

-ให้สลามทุกครั้งเป็น
กิจนิสัยอย่างถูกต้อง 
ตามแบบอย่างของ
ท่านรอซูลและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 

4. มีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
 

-รับประทานอาหาร
ไม่ตามแบบอย่าง
ของท่านรอซูล 

-รับประทานอาหาร
ตามแบบอย่างของ
ท่านรอซูล 

-รับประทานอาหาร
ตามแบบอย่างของ
ท่านรอซูลเป็นกิจ
นิสัย 

-รับประทานอาหาร
ตามแบบอย่างของ
ท่านรอซูลเป็นกิจ
นิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น  

5. มีมารยาทในการ
แต่งกายแบบอิสลาม 

-แต่งกายไม่เป็นไป
ตามแบบอย่าง
อิสลาม 

-แต่งกายตาม
แบบอย่างอิสลาม 
 

-แต่งกายตาม
แบบอย่างอิสลาม
เป็นกิจนิสัย 

-แต่งกายตาม
แบบอย่างอิสลาม
เป็นกิจนิสัยและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 
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ค ำนิยำม 
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตนตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
 ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลัก
ความจริง ความถูกต้องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

ตัวช้ีวัด 
1. ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น 
2. มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริงต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
 

1.1 ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง 
1.2 ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

2. มีความละอายและเกรงกลัวต่อการ
กระท าผิด 
 

2.1 มีความละอายใจต่อการกระท าและพฤติกรรมที่ผิดต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

2.2 มีความเกรงกลัวต่อการกระท าและพฤติกรรมที่ผิดต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่น 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อื่นด้วยความ
ซื่อสัตย์และซื่อตรง 

ไม่ประพฤติและ
ปฏิบัติตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรงตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

ประพฤติและปฏิบัติ
ตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อ
ตนเองตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

ประพฤติและปฏิบัติ
ตนด้วยความ
ซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อ
ตนเองและผู้อื่นตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูล 

ประพฤติและปฏิบัติ
ตนด้วยความ
ซ่ือสัตย์ ซื่อตรงต่อ
ตนเองและผู้อื่นตาม
แบบอย่างของท่าน
รอซูลและเป็น

5. มคีวามซ่ือสัตย์ สุจริต 
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แบบอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่น 

2. ปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญา 

ไมป่ฏิบัติตามค าม่ัน
สัญญา 

ปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญาเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญาเป็นประจ า 

ปฏิบัติตามค ามั่น
สัญญาเป็นประจ า
และเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ผู้อื่น 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. มีความละอาย
ใจต่อการกระท า
และพฤติกรรมที่
ผิดต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ไม่มีความละอายใจ
ต่อการกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
หลักการศาสนา 

มีความละอายใจ
ต่อการกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
ตนเอง 

มีความละอายใจ
ต่อการกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

มีความละอายใจต่อการ
กระท าและพฤติกรรมที่ผิด
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 

2. มีความเกรง
กลัวต่อการ
กระท าและ
พฤติกรรมที่ผิด
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

ไม่มีความเกรงกลัว
ต่อการกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
หลักการศาสนา 

มีความเกรงกลัวต่อ
การกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
ตนเอง 

มีความเกรงกลัวต่อ
การกระท าและ
พฤติกรรมที่ผิดต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

มีความเกรงกลัวต่อการ
กระท าและพฤติกรรมที่ผิด
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น 

 

 

ค ำนิยำม 
 มีความรับผิดชอบ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ ตั้งใจจดจ่อ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน
อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด 
 ผู้ที่มีความรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเอาใจใส่ ตั้งใจจดจ่อ มุ่งมั่นต่อหน้าที่
การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเองและผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด 
1. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
2. ตรงต่อเวลา 
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
4. ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 

6. มคีวามรับผดิชอบ 
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ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่การงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

2. ตรงต่อเวลา 2.1 ท างานเสร็จและส่งตามเวลาที่ก าหนด 
2.2 มาเรียนทันเวลา 

3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 
 

3.1 ช่วยงานครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
3.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

4. ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพของงาน 
 

4.1 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในการท างาน 
4.2 เสนอแนะแนวทางแก้ไขเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

1 ปฏิบัติหน้าที่การ
งานตามท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

ไมป่ฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ 

ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จและ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

2 มีความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

ไมม่ีความ
รับผิดชอบและไม่
ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ
ปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบหมายจน
ส าเร็จ 

มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อ่ืน
และปฏิบัติภารกิจ
จนส าเร็จ 

มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่นและปฏิบัติ
ภารกิจจนส าเร็จและ
ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ตรงต่อเวลา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1 ท างานเสร็จและ
ส่งตามเวลาที่
ก าหนด 
 

ท างานไม่เสร็จ
และไม่ส่งงาน 

ท างานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งไม่ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 

ท างานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งตามเวลาที่
ก าหนด 

ท างานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ และส่งตามเวลา
ที่ก าหนด 

2. มาเรียนทันเวลา มาเรียนสายเป็น
ประจ า 

มาเรียนทันเวลา
บางครั้ง  

มาเรียนทันเวลาทุก
ครั้ง 

มาเรียนก่อนเวลาทุกครั้ง
เป็นกิจนิสัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ช่วยงาน
ครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน 
 

ไมช่่วยงาน
ครอบครัว
โรงเรียน และ
ชุมชน 

ช่วยงานครอบครัว
โรงเรียน และ
ชุมชน เป็นบางครั้ง 

ช่วยงานครอบครัว
โรงเรียน และ
ชุมชนทุกครั้งตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ช่วยงานครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนทุก
ครั้งตามท่ีได้รับมอบหมาย
ด้วยความเต็มใจ 

2. ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 

ไมป่ฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียนเป็นบาง
ข้อ 

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน ทุกข้อ
ตามหน้าที่ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ทุกข้อด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1 มีการวางแผนและ
ปฏิบัติตามแผนใน
การท างาน 
 

ไม่มีการวางแผน
และข้ันตอนใน
การท างาน 

มีการวางแผนและ
ปฏิบัติตามข้ันตอน
ในการท างาน 

มีการวางแผนและ
ปฏิบัติตามข้ันตอน
ในการท างานจน
ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย 

มีการวางแผนและปฏิบัติ
ตามข้ันตอนในการท างาน
จนส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายและผลงานได้รับ
การชื่นชมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

2 เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขเพ่ือปรับปรุง
งานให้ดีขึ้น 

ไม่มีเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น 

มีเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขเพ่ือ
ปรับปรุงงานให้ดี
ขึ้น 

มีเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขเพ่ือ
ปรับปรุงงานจน
ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย 

มีเสนอแนะแนวทางแก้ไข
เพ่ือปรับปรุงงานจนส าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมายและ
ผลงานได้รับการชื่นชม
ด้วยความภาคภูมิใจ 
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ค ำนิยำม 
 มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงผู้มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความ
ประพฤติทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีวินัย หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงผู้มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุม
ความประพฤติทางกาย วาจา ใจ 
ตัวช้ีวัด 

1. เป็นผู้ที่มีวินัยทางสังคม 
2. เป็นผู้ที่มีวินัยทางศาสนา 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. เป็นผู้ที่มีวินัยทางสังคม 
 

1.1 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนและข้อตกลงของโรงเรียนและ
ชุมชน 

2. เป็นผู้ที่มีวินัยทางศาสนา 
 

2.2 การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

 

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1 เป็นผู้ที่มีวินัยทำงสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
การปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน
และข้อตกลงของ
โรงเรียนและชุมชน 

ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน 
และข้อตกลงของ
โรงเรียน และ
ชุมชน 

ปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผน และ
ข้อตกลงของ
โรงเรียน และ
ชุมชนเป็นบางครัง้ 

ปฏิบัติตามระเบียบ 
แบบแผนและ
ข้อตกลงของ
โรงเรียน และ
ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ และ
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้อื่น 

ปฏิบัติตามระเบียบ 
แบบแผนและ
ข้อตกลงของ
โรงเรียน และ
ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่น และ
เชิญชวนผู้อื่นให้
ปฏิบัติตาม 

 

7. มวีนัิย 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



76 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 เป็นผู้ที่มีวินัยทางศาสนา 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
การปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัตขิอง
ศาสนาอิสลาม 

ไมเ่คร่งครัดในการ
ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม 

ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามด้วย
ความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอ 

ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามด้วย
ความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ชุมชน 

ปฏิบัติตนตาม
บทบัญญัตขิอง
ศาสนาอิสลามด้วย
ความเต็มใจอย่าง
สม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีดี่ของ
ชุมชน และเชิญ
ชวนผู้อ่ืนเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

 
 
 
ค ำนิยำม 
 รักความสะอาด หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรักษาความสะอาดทางด้านร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม 
 ผู้ที่รักความสะอาด หมายถึง ผู้ที่มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรักษาความสะอาดทางด้านร่างกายและ
สิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 

1. เป็นผู้ที่รักษาความสะอาดร่างกาย 
2. เป็นผู้ที่รักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. เป็นผู้ที่รักษาความสะอาดร่างกาย 1.1 การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย 
1.2 การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด 

2. เป็นผู้ที่รักษาความสะอาดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2.1 ดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม 

 
  

8. รักความสะอาด 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 เป็นผู้ที่รักษำควำมสะอำดร่ำงกำย 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. การดูแลรักษา
สุขภาพร่างกาย 

ไม่ดูแลรักษาความ
สะอาดของผิวหนัง 
ปาก ฟัน เล็บมือ 
เล็บเท้า และผม 

ดูแลรักษาความ
สะอาดของผิวหนัง
ปาก ฟัน เล็บมือ 
เล็บเท้า และผม
อย่างสม่ าเสมอ 

ดูแลรักษาความ
สะอาดของผิวหนัง
ปาก ฟัน เล็บมือ 
เล็บเท้า และผม
อย่างสม่ าเสมอ 
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้อื่น 

ดูแลรักษาความ
สะอาดของผิวหนัง
ปาก ฟัน เล็บมือ เล็บ
เท้า และผมอย่าง
สม่ าเสมอ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่น และเชิญ
ชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตาม 

2. การแต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าที่
สะอาด 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่สะอาด และ
เรียบร้อยทุกวัน 
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 
เป็นบางครั้ง 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่สะอาด และ
เรียบร้อยทุกวัน 
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
สะอาด และ
เรียบร้อยทุกวัน 
สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 เป็นผู้ที่รักษำควำมสะอำดด้ำนสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
การดูแลรักษาความ
สะอาดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

รักษาความสะอาด
ของบ้าน แต่ไม่
รักษาความสะอาด 
ห้องเรียน ห้องน้ า 
ห้องส้วม และ
สาธารณสถาน 

รักษาความสะอาด
ของบ้าน ห้องเรียน 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
และสาธารณสถาน
ด้วยความเต็มใจ 

รักษาความสะอาด
ของบ้าน ห้องเรียน 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
และสาธารณสถาน
ด้วยความเต็มใจ
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ชุมชน 

รักษาความสะอาด
ของบ้าน ห้องเรียน 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
และสาธารณสถาน
ด้วยความเต็มใจ 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
ชุมชน และเชิญชวน
ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระดับอิสลำมศึกษำตอนต้น (อิบตีดำอียะฮฺ) 

 



78 
 

 
 

ค ำนิยำม 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์แก่
ส่วนรวม  เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน  อาสาช่วยเหลือสังคม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ตัวช้ีวัด 
1.  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 2.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

1.  ท างาน ช่วยเหลือพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ผู้สอน และผู้อื่น ด้วย
ความเต็มใจ 
2.  อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วยก าลังกาย  ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดยไม่หวังผลตอบแทน 
3. แบ่งปันสิ่งของ  ทรัพย์สินและอ่ืนๆ ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความสุขให้กบัผู้อ่ืน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 

1. ดูแล  รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ 
2.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
3.  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้น  

 

 

 

 

 

9. มจีิตสาธารณะ 



79 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยควำมเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.  ท างาน 
ช่วยเหลือพ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ผู้สอน 
และผู้อ่ืน ด้วยความ
เต็มใจ 
 

ช่วยเหลือพ่อแม่
ผู้ปกครอง  แต่ไม่
ช่วยเหลือผู้อื่น 

ท างาน ช่วยเหลือ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู้สอน และผู้อ่ืน  
ด้วยความเต็มใจ 

ท างาน ช่วยเหลือ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู้สอน และผู้อ่ืน  
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี  

ท างาน ช่วยเหลือ
พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู้สอน และผู้อ่ืน  
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม 

2.  อาสาท างานให้
ผู้อื่นด้วยก าลังกาย  
ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย  
ก าลงัใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดย
หวังผลตอบแทน 

อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย  
ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
ด้วยความเต็มใจ 

อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย  
ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

อาสาท างานให้ผู้อื่น
ด้วยก าลังกาย  
ก าลังใจ  และ
ก าลังสติปัญญาโดย
ไม่หวังผลตอบแทน
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม  

3. แบ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
ช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 

ไมแ่บ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ
หรือไมส่ร้าง
ความสุขให้กับผู้อ่ืน  

แบ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
ช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น 

แบ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
ช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น ด้วยความเต็ม
ใจและเป็น
แบบอย่างที่ดี 

แบ่งปันสิ่งของ  
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ 
ช่วยแก้ปัญหาหรือ
สร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น ด้วยความเต็ม
ใจเป็นแบบอย่างที่
ดีและเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



80 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 เข้ำร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน   ชุมชน  และสังคม 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ดูแล  รักษาสา
ธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
ความเต็มใจ 
 

ไมดู่แล รักษาสา
ธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ห้องเรียน  โรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ห้องเรียน  โรงเรียน 
ชุมชน สังคม ด้วย
ความเต็มใจ 

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ห้องเรียน  โรงเรียน 
ชุมชน สังคม ด้วย
ความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคม 

ดูแล รักษาสาธารณ
สมบัติและ
สิ่งแวดล้อม ของ
ห้องเรียน  โรงเรียน 
ชุมชน สังคม ด้วย
ความเต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคมและเชิญชวน
ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม 

2.  เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อศูนย์
การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) หรือ
สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
 

ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
ด้วยความเต็มใจ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
ด้วยความเต็มใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ศูนยก์ารศึกษา
อิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 
หรือสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
ด้วยความเต็มใจ
เป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคมและเชิญ
ชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ
ตาม 

3.  เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาหรือร่วม
สร้างสิ่งที่ดีงามของ
ส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วยความ
กระตือรือร้น 

ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 

เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วยความ
กระตือรือร้น ด้วย
ความเต็มใจ 

เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วยความ
กระตือรือร้น ด้วย
ความเต็มใจเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคม 

เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีงาม
ของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วยความ
กระตือรือร้น ด้วย
ความเต็มใจเป็น
แบบอย่างที่ดีของ
สังคมและเชิญชวน
ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม 
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ค ำนิยำม 
รักมัสยิด รักโรงเรียน  หมายถึง  การมีความกระตือรือร้นในการไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด และมีความ

กระตือรือร้นไปโรงเรียน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัด 
1.  มีความกระตือรือร้นในการไปปฏิบัติศาสนกิจทีม่ัสยิดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 2.  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมัสยิด 
 3.   มีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียนสม่ าเสมอด้วยความสมัครใจ 
 4.  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
1.  ความกระตือรือร้นในการไปปฏิบัติ
ศาสนกิจทีม่ัสยิดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

1. ตอบรับเสียงอาซาน 
2. เตรียมพร้อมด้วยการอาบน้ าละหมาด และแต่งตัวอย่างเหมาะสม  
3. ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด 

2.  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมัสยิด 
 

1. ท าความสะอาดในและนอกมัสยิด 
2.  ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของมัสยิด 

3.   มีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน
สม่ าเสมอด้วยความสมัครใจ 

1.  ไปโรงเรียนเช้าอย่างสม่ าเสมอ 
2.  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด 

4.  ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 1.  เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
2.  ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 

 

 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มีควำมกระตือรือร้นในกำรไปปฏิบัติศำสนกจิไปยังมัสยิดอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ตอบรับเสียงอา
ซาน 
 

ไม่ตอบรับเสียงอา
ซาน 
 

มีความกระตือรือร้น
ในการตอบรับเสียง
อาซาน เป็นบางครั้ง 

มีความกระตือรือร้น
ในการตอบรับเสียง
อาซาน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

มีความกระตือรือร้น
ในการตอบรับเสียง
อาซาน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ

10. รักมัสยดิ และรักโรงเรียน 
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม  

2. เตรียมพร้อมด้วย
การอาบน้ าละหมาด 
และแต่ งตั ว อย่ า ง
เหมาะสม  
 

ไมเ่ตรียมพร้อม ใน
การอาบน้ าละหมาด 
และแต่งตัว 

มีการเตรียมพร้อม
โดยการอาบน้ า
ละหมาด และ
แต่งตัวอย่าง
เหมาะสม 

มีการเตรียมพร้อม
โดยการอาบน้ า
ละหมาด และ
แต่งตัวอย่าง
เหมาะสม ด้วยความ
เต็มใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

มีการเตรียมพร้อม
โดยการอาบน้ า
ละหมาด และ
แต่งตัวอย่าง
เหมาะสม ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

3. ปฏิบัติศาสนกิจที่
มัสยิด 

ไมป่ฏิบัติศาสนกิจที่
มัสยิด 

ปฏิบัติศาสนกิจที่
มัสยิด ด้วยความ
เต็มใจ 

ปฏิบัติศาสนกิจที่
มัสยิด ด้วยความ
เต็มใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ปฏิบัติศาสนกิจที่
มัสยิด ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมัสยิด 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1. ท าความสะอาด
มัสยิด 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในการท าความ
สะอาดมัสยิดแต่ไม่
ท าความสะอาด 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในการท าความ
สะอาดมัสยิด ท า
ความสะอาดมัสยิด 
จัดเก็บรักษา
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
 

 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในการท าความ
สะอาดมัสยิด ท า
ความสะอาดมัสยิด 
จัดเก็บรักษา
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
ด้วยความเต็มใจ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ 
ในการท าความ
สะอาดมัสยิด ท า
ความสะอาดมัสยิด 
จัดเก็บรักษา
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม 

2.  ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของมัสยิด 

ไมดู่แลรักษาทรัพย์
สมบัติของมัสยิด 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของมัสยิด 
ด้วยความเต็มใจ 

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของมัสยิด 
ด้วยความเต็มใจ
และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของมัสยิด 
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม 
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ตัวชี้วัดที่ 3 มีควำมกระตือรือร้นในกำรไปโรงเรียนสม่ ำเสมอด้วยควำมสมัครใจ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.  ไปโรงเรียนเช้า
อย่างสม่ าเสมอ 
 

ไปโรงเรียนสาย ไปโรงเรียนเช้าเป็น
บางวัน 

ไปโรงเรียนเช้าอย่าง
สม่ าเสมอด้วยความ
เต็มใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ไปโรงเรียนเช้าอย่าง
สม่ าเสมอด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

2. เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัด 
 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัด 
 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนก าหนด 
และเข้าร่วม
กิจกรรมเป็น
บางครั้ง 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนก าหนด 
และเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

เข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนก าหนด 
และเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
ครบถ้วน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
1.  เข้าร่วมและมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน 
 

เข้าร่วมแต่ไม่มีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน 
 
 

เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน  

เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดี 

เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมพัฒนา
โรงเรียน ด้วยความ
เต็มใจ เป็น
แบบอย่างที่ดีและ
เชิญชวนผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตาม 

2.  ดูแลรักษาทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน 
 

ไมดู่แลรักษาทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน 

เก็บรักษาอุปกรณ์ท่ี
เป็นทรัพย์สมบัติ
ของโรงเรียน 

ดูแลและเก็บรักษา
อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน 
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

ดูแลและเก็บรักษา
อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน 
ด้วยความเต็มใจ 
เป็นแบบอย่างที่ดี
และเชิญชวนผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตาม 
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