






๑ 
 

 

๑. ความน า 

  อิสลามให้ความส าคัญเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีงาม และบังคับให้มุสลิมทุกคนศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรมซึ่งเป็นเรื่องศาสนาทั้งสิ้น ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : 

نَساَن ِمْن َعَلق   ﴾١﴿ اقْ رَأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ   ﴾٣﴿ َك اْْلَْكَرم  اقْ رَأْ َوَرب   ﴾٢﴿ َخَلَق اْْلِ
نَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ  ﴾٤﴿ الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ   ﴾٥﴿ َعلََّم اْْلِ

ความว่า“จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของสูเจ้า ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่าน

เถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งท่ีเขา

ไม่รู้” (สูเราะฮฺ อัลอะลัก : อายะฮฺที่ ๑-๔)  
  และท่านนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า : 

((طََلب  اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ك لِّ م ْسِلم   )) 
ความว่า นบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นสิ่ง    

วาญิบ (จ าเป็น) ส าหรับลิมทุกคน” บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๖ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา ๗ ในกระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาตรา ๘ (๒) ได้ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากสิ่งที่ได้กล่าว
ข้างต้นนับว่าเป็นข้อมูลที่เอ้ืออ านวยและให้โอกาสต่อการสอนศาสนาอิสลามของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชนขึ้นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบ่าวที่
ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ พร้อมทั้งเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม 
 

  พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ก าหนดให้มัสยิดเป็น
สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจโดยต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม  และ
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีหน้าที่ตามมาตรา ๑๕(๔)  ให้สนับสนุนสัปบุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ ส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และได้ก าหนดให้อิหม่าม   
มีหน้าที่ตามมาตรา ๓๗ (๓) (๔) (๕ ) ดังนี้ 

๑. แนะน าให้สัปบุรุษประจ ามัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมาย 
๒. อ านวยความสะดวกในแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
๓. สั่งสอน และอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจ ามัสยิด  



๒ 
 

๒. วิสัยทัศน ์
 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 

ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อัลกุรอาน และอัลฮะดีษ โดยเน้นการเรียนรู้วิชาฟัรฏู
อีน เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่มีศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ มีบุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกในความเป็นมุสลิมที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า  เพ่ือการสร้างพ้ืนฐานการศึกษาที่ว่า  ศาสนาน าวิถีชีวิต   เพ่ือการ
ก้าวทันต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสในคมัภีร์อัลกุรฺอานว่า : 

نْ َيا ِف  آتَِنا َرب ََّنا   النَّار َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنة   ِخرَةِ اآل َوِف  َحَسَنة   الد 
ความว่า  “โอ้ผู้อภิบาลของเรา โปรดให้เรามีชีวิตที่ดีในโลกนี้และชีวิตที่ดีในโลกหน้า  และขอให้

เราพ้นภัยจากไฟนรก” (สูเราะฮฺ อัลบะกอเราะฮฺ : อายะฮฺที่ ๒๐๑)     

 

๓. หลักการ 
 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

 ๓.๑ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับวิชาพ้ืนฐานของศาสนาอิสลาม 
 ๓.๒ ให้น าความรู้และประสบการณ์ใช้ในการประกอบศาสนกิจและการด ารงชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามค าสอนอัลกุรฺอานและอัลฮะดีษ  
 ๓.๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกแก่ผู้เรียนในการรักษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม 
 ๓.๔ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นมุสลิมที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก 
 ๓.๕ ให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นบรรทัดฐานความเสมอภาค   และเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อ       

ในระดบัที่สูงขึ้น 
 

๔. จุดหมาย 
 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทั้งด้านเสริมสร้างสติปัญญาและการปฏิบัติ
ตามคุณลักษณะที่จะก่อให้เกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า ดังนี้ 

 ๔.๑ มีความศรัทธาตามหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม 
       ๔.๒ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 ๔.๓ มีความรู้พ้ืนฐานตามหลักศาสนาอิสลามและสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 



๓ 
 

 ๔.๔ มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการเลือกใช้เทคโนโลยี       
ที่เหมาะสมและมีทักษะชีวิต 

 ๔.๕ เป็นมุสลิมที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก 

 

                ๕. สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 
 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/              

ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะตามแบบฉบับของอิสลามท่ีส าคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๕.๑ ความสามารถในการอ่านอัลกุรฺอาน  เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่านอัลกุรฺอานตาม

หลักการอ่าน  อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม  เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่นศรัทธ า       

การปฏิบัติศาสนกิจ และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข 

 ๕.๒ ความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม  เป็นความสามารถของผู้เรียนในการน าความรู้ 

ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านการยึดมั่น  การปฏิบัติศาสนกิจ 

และการมีกริยามารยาทที่ดี เพ่ือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ

สันติสุข 

 ๕.๓ ความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสาร  เป็นความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน เขียน หลัก

ค าสอนของอิสลามท่ีมาจากอัลกุรฺอานและอัลฮะดีษ อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้อิสลาม ความสามารถในการ

รับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความ

ถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร  การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือ ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ถูกต้อง และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม   เพ่ือการพัฒนาตนเอง และการอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข   

๕.๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์       
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม การแสวงหาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 



๔ 
 

 ๕.๕ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม การมีจิตสาธารณะบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 

 

๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

 

หลักสูตรอสิลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐  ประการ ดังนี้ 

๖.๑ รักอัลลอฮฺและรอซูล 
๖.๒ รักบิดามารดา 
๖.๓ รักการอ่านอัลกุรฺอานและการละหมาด 
๖.๔ มีมารยาทที่ดี 
๖.๕ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๖.๖ มีความรับผิดชอบ 
๖.๗ มีวินัย  
๖.๘ รักความสะอาด 
๖.๙ มีจิตสาธารณะ 
๖.๑๐ มีความผูกพันกับมัสยิดและโรงเรียน 
 
 

 

๗. มาตรฐานการเรียนรู้ 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ก าหนดมาตรฐานการเรียนเป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด ๙ สาระการเรียนรู้  ดังนี้  
 ๗.๑  อัลกุรฺอาน 
           ๗.๒  อัลฮะดีษ  
           ๗.๓  อัลอะกีดะฮฺ  
           ๗.๔  อัลฟิกฮฺ  
           ๗.๕  อัลอัคลาก  
           ๗.๖  อัตตารีค  
           ๗.๗  ภาษาอาหรับ 
            ๗.๘  ภาษามลายูอักษรยาวี 



๕ 
 

            ๗.๙  ภาษามลายูอักษรรูมี 
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๙ สาระ ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  พึงปฏิบัติ  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับ  

นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ  เพราะมาตรฐานการ

เรียนรู้จะสะท้อนหลักสูตรให้รู้ว่าต้องการอะไร จัดการเรียนรู้อย่างไร ประเมินอย่างไร และเป็นเครื่องมือใน          

การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) 

พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ 

 

๘. ตัวชี้วัด 
 

  

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหาจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดผลประเมินผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน 

 โดย  หลักสูตร อิสลามศึกษา ฟัร ฏู อีนประจ ามัสยิ ด  ระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น  ( อิบติดาอียะฮฺ )        
พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ได้ก าหนดตัวชี้วัดชั้นปีที่ ๑  ถึงปีที่ ๖ เพ่ือใช้เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้านต่างๆ ไว้แต่ละสาระ 
 โดย หลักสูตรดังกล่าวจะก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือความเข้าใจตรงกัน ดังนี้ 
 
กอ  ๑   อต ๑/๒   

อต ๑/๒         ตัวชี้วัดอิบติดาอียะฮฺ ชั้นปีที่ ๑ ข้อที่ ๒ 
๑                 มาตราฐานข้อที่ ๑ 
กอ               สาระอัลกุรอาน 
กอ  หมายถึง   สาระอัลกุรฺอาน 
ฮด  หมายถึง   สาระอัลฮะดีษ 
อก  หมายถึง   สาระอัลอะกีดะฮฺ  
อฟ  หมายถึง   สาระอัลฟิกฮฺ 
อล  หมายถึง   สาระอัลอัคลาก 
ตร  หมายถึง    สาระอัตตารีค 
อร  หมายถึง    สาระภาษาอาหรับ 
มย  หมายถึง    สาระภาษามลายูอักษรยาวี 
มร  หมายถึง    สาระภาษามลายูอักษรรูมี 

 



๖ 
 

 

๙. สาระการเรียนรู้ 
 
 
 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ก าหนดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน จ านวน ๙ สาระ และสาระการเรียนรูเ้พ่ิมเติม จ านวน ๒ สาระ ดังนี ้

  ๙.๑ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
 สาระที่ ๑  อัลกุรฺอาน 
                 สาระที่ ๒  อัลฮะดีษ 
                 สาระที่ ๓  อัลอะกีดะฮฺ  
                 สาระที่ ๔  อัลฟิกฮฺ  
                 สาระที่ ๕  อัลอัคลาก  
                 สาระที่ ๖  อัตตารีค  
                 สาระที่ ๗  ภาษาอาหรับ 
                 สาระที่ ๘  ภาษามลายูอักษรยาวี 
                 สาระที ่๙  ภาษามลายูอักษรรูมี 
 
           ๙.๒ สาระการเรยีนรู้เพิ่มเติม 
                 สาระที่ ๑ ภาษาอังกฤษ 
                 สาระที่ ๒ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 
 
 

๑๐. มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู ้
 

                       หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  พุทธศักราช ๒๕๕๙/    
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ๙ สาระการเรียนรู้  จ านวน ๙ มาตรฐาน ดังนี้ 
 

สาระท่ี ๑ อัล-กุรฺอาน 
มาตรฐาน  กอ ๑  เข้าใจประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ  
                      อรรถาธิบายอัลกุรฺอาน  ยึดมั่นค าหลักสอนในอัลกุรอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

สาระท่ี ๒ อัลฮะดีษ 

มาตรฐาน  ฮด ๑  เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ สามารถท่องจ าอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักค าสอน 
                      อัลฮะดีษ และน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 

สาระท่ี ๓ อัลอะกีดะฮฺ  
มาตรฐาน  อก ๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคี 



๗ 
 

                     ต่ออัลลอฮฺ เพ่ือเป็นบ่าวที่ย าเกรงและภักดีต่ออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา น ามาปฏิบัติ 
                     อย่างเคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
 

สาระท่ี ๔ อัลฟิกฮฺ  
มาตรฐาน อฟ ๑  เข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดะฮ        
มุอามาละฮ   และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถน ามาวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนบนพื้นฐาน   

                         ของเหตุผล และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 

สาระท่ี ๕ อัลอัคลาค  
มาตรฐาน  อล ๑  เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว   
                      สังคมและสิ่งแวดล้อม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่าง  
                      ถูกต้องเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค  
มาตรฐาน ตร ๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของประวัติอิสลามสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ  
                     วะสัลลัมและบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  มีความภูมิใจในการด าเนินชีวิตตามแนวทางของ 
                     นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ   
 

สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ 
มาตรฐาน  อร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเพื่อ 
                     การเรียนรู้สือ่สาร ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย  
 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายอัูกษรยาวี 

มาตรฐาน  มย ๑  เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายู 
                     เพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้  จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
                     อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  
 

สาระท่ี ๙ ภาษามลายอัูกษรรูมี 
มาตรฐาน  มร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษร 
             รมูีเพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ 
                      มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคมอาเซียนได้ 
 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม จ านวน ๒ สาระ ดังนี้ 
                     สาระท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ 
                     สาระท่ี ๒ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 



๘ 
 

 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 
ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ทั้ง ๖ ชั้นปี ดังนี้ 
 

ชั้นปีที่ ๑ 
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆได้ 
 ๒. อ่าน เขียน และบอกค าศัพท์ตามค าสั่งได้ 
 ๓. สนทนาประโยคสั้นๆ ได้ 

ชั้นปีที่ ๒ 
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ ได้ 
 ๒. อ่าน เขียนค าศัพท์ และประโยคสั้นๆ ได้ 
 ๓. ฟัง อ่าน และบอกความหมายของค า และประโยคสั้นๆ ได ้
 ๔. ตอบค าถามจากการฟังประโยคสนทนาสั้นๆ ได้ 

ชั้นปีที่ ๓ 
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งที่ฟังหรืออ่านได้ 
 ๒. อ่าน  เขียนค า กลุ่มค า  และประโยคได้ 
 ๓. ตอบค าถามจากการฟัง หรืออ่านได้  
 ๔. สนทนาประโยคสั้นๆ ได้ 

ชั้นปีที่ ๔ 
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้อง และค าแนะน าต่างๆได้ 
 ๒. อ่าน  และเขียนค า กลุ่มค า  ประโยค และข้อความต่างๆ ได ้
 ๓. ตอบค าถามจากการฟัง และอ่านประโยคและข้อความได้  
 ๔. สนทนาในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้ 

ชั้นปีที่ ๕ 
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟัง และอ่านได้ 
 ๒. อ่าน ประโยค ข้อความ และบทความสั้นๆได้ 
 ๓. บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากประโยค ข้อความ และบทความสั้นๆได้  
 ๔. ใช้ประโยคเพ่ือสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ชั้นปีที่ ๖  
 ๑. ปฏิบัติตามค าสั่งค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟัง และอ่านได้ 
 ๒. อ่าน  ประโยค ข้อความ และบทความได้ 
 ๓. บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากประโยค ข้อความ และบทความได้  
 ๔. ใช้ประโยคเพ่ือสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
 



๙ 
 

 

                                             ๑๑. โครงสร้างเวลาเรียน 

 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺ

ศักราช ๑๔๓๗  ก าหนดกรอบเวลาในการจัดการเรียนรู้ ๙ สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ดังนี้ 

 
 

สาระ 

ชั้นและเวลาเรียน  

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑-๖ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

สาระพื้นฐาน  
๑. อัลกุรอาน ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๒. อัลฮะดีษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓. อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๔. อัลฟิกฮฺ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๕. อัลอัคลาค ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๖. อัตตารีค ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๗. ภาษาอาหรับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘. ภาษามลาย(ูอักษรยาวี) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๙. ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

สาระเพิ่มเติม  
๑. ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒. ภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสาร หรือภาษาอาหรับ
เพื่อการสื่อสาร 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า  ๔๔๐ ชม. /ปี ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ชม. /ปี 



๑๐ 
 

 
การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน   
 สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละรายวิชาได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียน
รวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๔๐๐ ชั่วโมงต่อปี  และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน     
และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 การจัดการเรียนรู้สาระเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารหรือภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร    
ให้สถานศึกษาจัดตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 
 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้
ต้องมีเวลาจัดกิจกรรมรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี 
 

๑๒. การจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ า
มัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ เป็นหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเปูาหมายส าคัญส าหรับพัฒนา
เด็กและเยาวชนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเปูาหมายหลักสูตร ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวน      
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้ง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

 
๑๒.๑ หลักการจัดการเรียนรู้ 

         การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 
 

๑๒.๒ กระบวนการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่
จะน าพาตนเองไปสู่เปูาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ
แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนกา รจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านี้ เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุ



๑๑ 
 

เปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ ต่างๆเพ่ือให้สามารถ
เลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒.๓ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
       ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเปูาหมายที่ก าหนด 
 

๑๓. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท 
ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มี
ความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย 
 การจัดหาสื่อการเรียนรู้  ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมี
คุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและเกิดการเรียนรู้ 
โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 

๑๓.๑ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มี   
ประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

๑๓.๒ จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริมความรู้ให้ผู้สอนรวมทั้ง 
จัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

๑๓.๓ เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการ
เรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

๑๓.๔ ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
๑๓.๕ ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๑๓.๖ จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อการ  

เรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา 
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่
ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์    
ที่สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียนตาม หลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้   

 ๑๔.๑ กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา 

ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ ยังช่วยให้
ผู้สอนรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

  ๑๔.๒ กิจกรรมนักเรียน 
 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน   
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท์ โดยจัด
ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ 
การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างาน เน้นการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 
  ๑๔.๒.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้เรียนภาคฤดูร้อน   
  ๑๔.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
  ๑๔.๒.๓ กิจกรรมวิชาการและกีฬา 
  ๑๔.๒.๔ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

 ๑๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้อ่านคล่องแคล่วและจ าอัลกุรอานแม่นย า ให้สนับสนุนการจัดการเรียน   
การสอน โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับผู้จัดการหลักสูตร ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างท่ัวถึง 

 

๑๕. การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักสูตรโดยการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และเพ่ือตัดสิน

ผลการเรียนให้ประสบผลส าเร็จ ผู้เรียนนั้นจะต้องได้รับการประเมินการพัฒนาตามตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ โดยสะท้อนถึงสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายหลักในการวัด



๑๓ 
 

ประเมินผลในทุกๆระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด และระดับชาติ เพ่ือให้เกิด    

การพัฒนาการ ทั้งทางด้านการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 

การวัดและประเมินผลแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด และ

ระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑๕.๑ การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอน 

ด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น          
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน แฟูมสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ โดย
ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินกันเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่
ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงในการเรียน      
การสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๑๕.๒ การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี ผลการประเมินอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเปูาหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้องการพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับจังหวัด ผลการ
ประเมินระดับศูนย์จะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการ     
การสอน และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน  

 
๑๕.๓. การประเมินระดับจังหวัด  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการกลาง

จัดท าข้อสอบกลางตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอี

ยะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๖ เข้ารับการ

ประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ทั้งนี้ ผลการประเมินชั้นปีที่ ๖  น าไปใช้ใน

การก าหนดสัดส่วนคะแนนที่มีความเหมาะสมระหว่างคะแนนจากผลการประเมิ นระดับจังหวัดกับคะแนนที่

สถานศึกษา ท าการประเมิน เพ่ือใช้ในการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์การจบหลักสูตร  
 

       ๑๕.๔. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช 
๑๔๓๗  ต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในชั้นปีที่ ๖ เข้ารับการประเมินผล จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 

 



๑๔ 
 

ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข 
ส่งเสริมสนับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างของบุคคลที่จ าแนกตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของศูนย์ในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนให้ทันท่วงที  เปิดโอกาสผู้เรียนให้ได้รับการ
พัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรับผิดชอบการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตาม
คู่มือหลักสูตรที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายถือปฏิบัตริ่วมกัน 
 
 

 

๑๖. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 

 มาตรฐานการศึกษาอิสลาม หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาตามที่หลักสูตร
มาตรฐานการศึกษาอิสลาม ดังนี้ 
 ๑๖.๑ ผู้เรียนเรียนรายวิชาและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด 
 ๑๖.๒ ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๑๖.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๑๖.๔ ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ๑๖.๕ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 ๑๖.๖ กรณีศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ให้ประเมินผลผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ศูนย์
การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ก าหนด  
 
 
 
 
 

๑๗. การรายงานผลการเรียน 
 

 

การรายงานผลการเรียน เป็นการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 
๑๗.๑ การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑๗.๒ การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐาน  
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 



๑๕ 
 

 

๑๘. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง        
กับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑๘.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๑๘.๑.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปอ.๑) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของศูนย์ประสานงานตาดีกา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ๑๘.๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปอ.๒) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
  ๑๘.๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปอ.๓) เป็นเอกสารรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
           ๑๘.๒ เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดเป็นเอกสารทีส่ถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือ บันทึก
พัฒนาการ  ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผู้เรียน  เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน  แบบบันทึกผลการ
เรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 
 

๑๙. การเทียบโอนผลการเรียน 
 

           ศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด(ตาดีกา) สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ 
ได้แก่ การย้ายศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร 
การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 
นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนควรก าหนดความรู้ ทักษะประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถาบันศึกษาปอเนาะ 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับผู้ขอ
เทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยศูนย์ที่รับผู้เรียนจากการเทียบโอนควรก าหนดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จาก
การศึกษาในรูปแบบต่างๆ มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ การพิจารณาการเทียบโอน
สามารถด าเนินการได้ดังนี ้

 
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอื่นๆที่แสดงถึงข้อมูลความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติตามสภาพจริง 

ทั้งนี้การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ และ / หรือ แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

๒๐. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู ้

สาระที่ ๑ อัลกุรฺอาน 
 

มาตรฐาน กอ ๑  เข้าใจประวัติความเป็นมา  ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ า 
                      และอรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน  ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

  ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ ๑. บอกความหมาย  ความส าคัญของ 

   อัลกุรฺอาน 
๒. อ่านพยัญชนะ สระตามหลักการออกเสียง  

 (خمرج)
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
อัลกุรฺอาน 

๑. ความหมาย ความส าคัญและประวัติความเป็นมา
ของอัลกุรฺอาน 

๒. พยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ 

    ๒.๑ พยัญชนะ (حروف ىجائية) 
    ๒.๒ การอ่าน ฟัตหะฮฺ กัสเราะฮฺ  
         และฏ็อมมะฮฺ  
๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 

    ๓.๑ อัลฟาติหะฮฺ (سورة الفاحتة) 

    ๓.๒ อันนาส )سورة الناس( 
    ๓.๓ อัลฟะลัก )سورة الفلق( 
    ๓.๔ อัลอิคลาศ (سورة اْلخالص) 
 

อต.๒ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และ  
    ความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 
๒. อ่าน พยัญชนะ และสระตามหลักการ 
    อ่านที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
    อัลกุรฺอาน 

๑. อัลกุรฺอาน 
    ๑.๑ ความหมาย  
    ๑.๒ ความส าคัญ 
    ๑.๓ ประวัติความเป็นมา 
    ๑.๔ ความเป็นมาโองการแรก 
๒. พยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ 
    ๒.๑ การอ่านฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์  
         และฏ็อมมะตัยน์(ตันวีน) 
    ๒.๒ การอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน 
         (กอมารียะฮ์)และชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์) 
    ๒.๓ การอ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและ 
         มีมชัดดะฮฺ 
๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 

    ๓.๑ อัลมะสัด (سورة املسد) 

    ๓.๒ อัลนัศรุ ر()سورة النص  



๑๗ 
 

  ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

    ๓.๓ อัลกาฟิรูน   )سورة الكافرون(

    ๓.๔ อัลเกาษัร (سورة الكوثر) 
อต.๓ ๑. บอกคุณค่าและมารยาทในการอ่าน 

    อัลกุรฺอาน 
๒. บอกและอ่านตามหลักการอ่าน 
    อัลกุรฺอานที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
    อัลกุรฺอาน 

๑. อัลกุรฺอาน 
    ๑.๑ คุณค่าและประโยชน์ของการอ่านและ    
         ฟังอัลกุรฺอาน  
    ๑.๒ มารยาทในการอ่านอัลกุรฺอาน 
    ๑.๓ ความประเสริฐของการอ่านอัลกุรฺอาน 
๒. หลักการอ่านอัลกุรอาน 
    ๒.๑ หุกุมนูนสากินะฮฺและตันวีน 

          ( نون ساكنة دان تنوينحكوم  ) 
    ๒.๒ หุกุมอิซฮารฺ (حكوم إظهار) 
    ๒.๓ หุกุมอิดฆอมมะอัลฆุนนะฮฺ 

          ( إدغام مع الغنةحكوم   ) 
    ๒.๔ หุกุมอิดฆอมบิลาฆุนนะฮฺ ( إدغام بالغنةحكوم   ) 
 ๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 
     ๓.๑ อัลมาอูน  (سورة املاعون ) 
     ๓.๒ กุร็อยชฺ  (سورة كريش) 
     ๓.๓ อัลฟีล  (سورة امفيل ) 
     ๓.๔ อัลฮุมะซะฮฺ  (سورة اهلمزة) 
     ๓.๕ อัลอัศรฺ  (سورة امعرص) 

อต.๔ ๑. อรรถาธิบายอัลกุรฺอานสูเราะฮฺที่   
    ก าหนด 
๒. บอกและอ่านตามหลักการอ่าน 
    อัลกุรฺอานที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
    อัลกุรอฺาน 
 

๑. อรรถาธิบายความหมายของสูเราะฮฺต่อไปนี้ 
    ๑.๑ อัลฟาติหะฮฺ  )سورة امفاحتة(  
    ๑.๒ อันนาส )سورة امناس (  
    ๑.๓ อัลฟะลัก )سورة امفلق(  
๒. หุกุมนูนสากินะฮฺและตันวีน ดังนี้ 
    ๒.๑ หุกุมอิคฟาอฺ (خفاء  (حكوم ا 
    ๒.๒ หุกุมอิกลาบ (كالب  (حكوم ا 
๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 
    ๓.๑ อัตตะกาษุรฺ (سورة امتاكثر ) 
    ๓.๒ อัลกอริอะฮฺ  (سورة املارعة) 
    ๓.๓ อัลอาดิญาตฺ (سورة امعادايت) 
    ๓.๔ อัซซัลซะละฮฺ (سورة امزمزةل) 
๔. อ่านอัลกุรฺอานญุซที่ ๑ 



๑๘ 
 

  ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๕ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และ  

    ความเป็นมาของสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๒. บอกและอ่านตามหลักการอ่าน 
    อัลกุรฺอานที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
    อัลกุรฺอาน 
 

๑. อรรถาธิบายความหมายของสูเราะฮฺต่อไปนี้ 
   ๑.๑ อัลอิคลาศ )سورة ال خالص(  
   ๑.๒ อัลมะสัด  (سورة املسد) 
   ๑.๓ อัลนัศรุ  )سورة امنرص(  
   ๑.๔ อัลกาฟิรูน  )سورة اماكفرون(  
๒. หลักการอ่านอัลกุรฺอาน 
    ๒.๑ หุกุมมีม  (حكوم ممي) 
    ๒.๒ หุกุมรออ์  (حكوم راء ) 
    ๒.๓ หุกุมก็อลเกาะละฮฺ  (حكوم كللةل  ) 
๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 
    ๓.๑ อัลบัยยินะฮฺ  (سورة امبينة) 
    ๓.๒ อัลก็อดรฺ  (سورة املدر) 
    ๓.๓ อัลอะลัก  (سورة امعلق) 
๔. อ่านอัลกุรฺอานญุซอฺ ที่ ๒ 

อต.๖ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และ    
    ความเป็นมาของสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๒. บอกและอ่านตามหลักการอ่าน 
    อัลกุรฺอานที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
   อัลกุรฺอาน 
 
 

๑. อรรถาธิบายความหมายของสูเราะฮฺต่อไปนี้ 
    ๑.๑ อัลเกาษัร  )سورة امكوثر(  
    ๑.๒ อัลมาอูน  )سورة املاعون(  
    ๑.๓ กุร็อยชฺ  )سورة كريش(  
    ๑.๔ อัลฟีล  )سورة امفيل(  
๒. หลักการอ่านอัลกุรฺอาน  ที่ก าหนด 
    ๒.๑ หุกุมมัดอัศลีย์ (  ( حكوم  يلمداص
    ๒.๒ หุกุมมัดมุตตะศลิ ( متصل مد  (  حكوم 
    ๒.๓ หุกุมมัดมุนฟะศลิ ( منفصل مد  ( حكوم 
    ๒.๔ หุกุมมัดลีน (  (  حكوم  مني مد
    ๒.๕ หุกุมมัดอาริฎิลิสสุกูน 
لسكونن حكوم مد عارض  )             ) 
๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 
    ๓.๑ อัตตีนฺ  ( رة امتنيسو   ) 
    ๓.๒ อัลอัศรฺ (سورة امعرص ) 
    ๓.๓ อัฎฎุฮา (سورة امضحى) 
๔. อ่านอัลกุรฺอานญุซที่ ๓ 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ 
มาตรฐาน ฮด ๑  เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ สามารถท่องจ าอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักค าสอน 
                      อัลฮะดีษ และน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ 

 
 
 

 
 

 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญของ 
อัลฮะดีษ 
๒. อ่านและท่องจ าอัลฮะดีษท่ีก าหนด 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักค าสอน       
    จากอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑. ความหมายและความส าคัญของอัลฮะดีษ 
๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ... 
    ๒.๑ การศึกษา 

 (لم   مس كلِّ  علىٌة  ْلِم َفرِْيضَ  طََلب  اْلعِ )
 ابن ماجو : حسن 

    ๒.๒ ความสะอาด 
 مسلم (ْطر  اِْلْْيَانِ  ال ط ه ور شَ )

    ๒.๓ ความอดทน 

 عنو   ِِبا الل   كفَّرَ إلَّ  املسِلمَ  تصيب   مصيبة   ِمن ما)
 يومتفق عل (ي شاك ها الشَّوكةِ  حّتَّ  ،

    ๒.๔ จริยธรรมที่ดี 

َا)  (اَلقِ  َكارَِم اَْلخْ  ِْل ََتَِّم مَ  ب ِعْثت   ِإَّنَّ
 مالك : صحيح

    ๒.๕ การให้สลาม 

 ؟ حَتَابَ ْبت مْ  فَ َعْلت م وه   ِإَذا َشْيء   َعَلى أَد ل ك مْ  لأَوَ )
َنك مْ  المَ  السَّ  أَْفش وا  مسلم (بَ ي ْ

    ๒.๖ บุคลิกภาพที่น่ายกย่อง 

 (اَلِم اْلَمْرِء تَ رْك و  َما َل يَ ْعِنيوِ  ح ْسِن ِإسْ  ِمنْ إن )
 ابن حبان :صحيح

อต.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญ     
    ของอัลฮะดีษ 
๒. อ่าน และท่องจ าอัลฮะดีษที่ก าหนด 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักค าสอน
จากอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑ .ความหมายและความส าคัญของอัลฮะดีษ 
๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ... 
 

    ๒.๑ หลักการอิสลาม 

 لل  ا  ِإَلَو ِإلَّ  َعَلى ََخْس  َشَهاَدِة َأْن لَ  م  ْسالَ ب ِِنَ اْلِ ) 
ًدا     َوَأنَّ  ِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة الَ الصَّ َوِإَقاِم  َرس ول  اللِ     ُمحَمَّ

 (َوَصْوِم َرَمَضانَ البيت َحجِّ وَ 
 متفق عليو

    ๒.๒ การอบรมตักเตือน 



๒๐ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ْين  النَِّصْيَحة  )    ولكتابِوِ  للِ :  قال ؟ ملن:  قلنا الدِّ

 متفق عليو ( وعامَِّتهم املسلميَ  وْلئمَّةِ  ولرسولِوِ 
    ๒.๓ การพูดที่ดี 

 متفق عليو ( صدقةٌ الطيبة   الكلمة  )

    ๒.๔ การเคารพต่อบิดามารดา 

 اق   اْلعَ :  اْلِقَياَمةِ  مَ يَ وْ  ِإلَْيِهمْ  الل   يَ ْنظ ر   ل َثالثَةٌ )
ابن   (أَْعَطى ِبَا َواْلَمنَّان   ، اْْلَْمرِ  َوم ْدِمن   ، ِلَواِلَدْيوِ 

 ححبان : صحي
    ๒.๕ ความประเสริฐของการละหมาด       
ยามาอะฮฺ 

 بسبع   الَفذِّ  صالةَ  نَ مِ  فض ل  أَ  اجلماعةِ  صالة  )
  متفق عليو ( َدَرَجة   وعشرين

    ๒.๖ ความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 

 اْلََْسَنةَ  يَِّئةَ  السَّ  َوأَْتِبعْ  ك ْنَت، َماَحْيث   اللِ  اتَّقِ )
 ( َحَسن   ِب ل ق   الناس َوَخاِلقِ  ََتْح َها،

 الرتمذي : حسن
    ๒.๗ ยาเสพติด 

 مسلم ( َحرامٌ  ََخْر   وَك ل   ََخرٌ  م سِكر   كل  )

อต.๓ 

 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ 
   อัลฮะดีษที่ก าหนด 
๒. อ่าน เขียนและท่องจ าอัลฮะดีษที ่   
   ก าหนด 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลักค าสอน

จากอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑. ความหมายและความส าคัญของอัลฮะดีษที่
ก าหนด 
๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ 
 

   ๒.๑ หลักการอหีม่าน 

 للِ َأْن ت حْؤِمَن بِا: قَاَل . فََأْخِبِْن َعْن اِْلْيَاِن )
تحِبِو  ِلِو َواْليَ ْوِم َوَمالِئَكِتِو وَكح اآلِخِر َوت  ْؤِمَن بِاْلَقَدِر َورحسح

 متفق عليو ( َخْْيِِه َوَشرِّهِ 
   ๒.๒ ลูกที่ด ี

  ثالث من إل عمل و انقطع ان  سَ نْ اْلِ  اتَ مَ  اذَ إِ )
 صال   ولد   أو  بو ينتفع   علم   أو  جارية   صدقة  
 مسلم  (لو يدعو

    



๒๑ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๒.๓ การปฏิบัติในสิ่งที่ดี 

 متفق عليو ( َصَدَقةٌ  وف  ك ل  َمْعر  )

    ๒.๔ มารยาทที่ดี 

 (خ ل ق ا  َأْحَسن  ه مْ  ِإْيَان ا اْلم ْؤِمِنيَ  َأْكَمل   )
 أبو داود : صحيح

    ๒.๕ การให้อภัย 

 والعافيةِ  العفوِ  من أفضلَ  شيئ ا ي عطوا َل الناسَ  إنَّ )
 البزار : حسن (اللَ  فسل ومها

    ๒.๖ บาปใหญ่ 

 ا  ل  كبائ  رَ   و  سلم  ع  ليو  ا  لل    صلى  لل  ِ ا   ر  سول      ذ  ك  ر) 
 (الوالدْين  وعقوق   النفِس، وقتل   بالِل، الشرك  :فقال

 متفق عليو
    ๒.๗ ความโปรดปรานของบิดามารดา 

 ف الرَّبِّ  َسَخط   و ، الَواِلدِ  رَِضى ف الرَّبِّ  رَِضى)
 الرتمذي : حسن (الَواِلدِ  َسَخطِ 

    ๒.๘ ความรักต่อครอบครัว 

ر ك مْ  وأنا ْلىِلوِ  رَك مْ َخي ْ  َخي ْر ك مْ  )  وإذا ْلىِلي َخي ْ
 الرتمذي : حسن (َفَدع وه   صاِحب ك مْ  ماتَ 

    ๒.๙ โทษยาเสพติด 

نيا ف اْلمرَ  شِربَ  َمن)  ، منها يت بْ  َل ثَّ  ، الد 
 البخاري ( اآلِخرَةِ  ف ح رَِمها

อต.๔ 

 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ของ 
อัลฮะดีษที่ก าหนด 

๒. อ่าน สรุปใจความส าคัญ และ
ท่องจ าอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๓. เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามค าสอนจาก 
อัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑. ความหมายและความส าคัญของอัลฮะดีษที่
ก าหนด 

๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ 
   ๒.๑ อิฮซาน 

عبد الل كأنك تراه، أن ت " قال ؟ اْلحسان ما)
 متفق عليو (يراك  إن َل تره فإنَّو فإن

 

   ๒.๒ รักในความเป็นพ่ีน้อง 

بَّ  حّت أحد كم ي ؤِمن   ل) ب   ما ْلخيو ُيِ   (لنَ ْفِسو ُيِ 
 متفق عليو

  



๒๒ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
  ๒.๓ ภัยยาเสพติด 

، ول منَّاٌن، اجلنَّةَ  يدخل   ل)  ( َخر   م دمن   ول عاقٌّ
 النسائي : صحيح

  ๒.๔ การมีสัจจะ 

 إىل يَهدي الِبَّ  وإنَّ  ، الِبِّ  إىل يَهدي الصِّدقَ  إنَّ )
 (صدِّيق ا َيكونَ  حّتَّ  لَيصد ق   الرَّج لَ  وإنَّ  ، اجلنَّةِ 

 متفق عليو
    ๒.๕ การเชื่อมความสัมพันธ์ 

 وعيادة   السالِم، رد  :  َخسٌ  املسلمِ  على املسلمِ  َحق  )
 وَتشميت   الدعوِة، وإجابة   اجلنائِز، واتباع   املريِض،
 متفق عليو ( العاطسِ 

    ๒.๖ การบริจาค 

 من خْي ا الع ليا واليد  َعَلى َظْهِر َغِِنِّ  أَْفَضل  الصََّدقَةِ  )
 مسلم (تعول   ِبن وابدأْ  الس ْفلى اليدِ 

     ๒.๗ การละอายต่อบาป 
 ِمنَ   برجل    مرَّ   وسلَّمَ   عليوِ   الل    صلَّى  اللِ   رسولَ   أنَّ ) 

 اللِ  رسول   لو فقال اْلياءِ  ِمنَ  أخاه يَِعظ   وىو اْلنصارِ 
 (  اْلْيانِ   ِمنَ   اْلياءَ   فإنَّ   دعو  وسلَّمَ   عليوِ   الل    صلَّى

 امبخاري

อต.๕ 

 

 

 

 

 

 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ 
    อัลฮะดีษที่ก าหนด 
๒. อ่าน สรุปใจความส าคัญ และท่องจ าอัล

ฮะดีษที่ก าหนด 
๓. เห็นคุณค่า และปฎิบัติตามค าสอน
จากอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑. ความหมายและความส าคัญของ 
    อัลฮะดีษที่ก าหนด 
๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ 
    ๒.๑ ความส าคัญในการแสวงหาความรู้ 

 لو الل   سهَّل َمْن َسَلَك َطرِيْ ق ا يَ ْلَتِمس  ِفْيِو ِعلما  )
 رواه مسلم( .اجلنةِ  إىل طريق ا بو

    ๒.๒  คุณค่าของการศึกษา 

ينِ َمن ي رِِد الل  بِِو َخْيا  ي  َفقِّْهو  ف ال)  متفق عليو (دِّ
    ๒.๓  สิ่งที่ครุมเครือ 

،  اْلالل  )  ٌ ،  واْلرام    بيِّ ٌ  ل  م َشبَّهاتٌ   وبينهما  بيِّ
،    م  ن  ك  ثْيٌ   ي  علم ها  َشبَّهاتِ   ا  ت  قى  ف  َمنِ   ا  ل  ناس  ِ

 ا  مل  
رِضو،    ل  دي  ِنو  ا  ستِبَأ   ن  و  ع  ِ  (ا  ل  ش ب هات    ف    و  ق َ ع  و  م  َ

 متفق عليو



๒๓ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
   ๒.๔  รักและเมตตาผู้ที่อ่อนกว่าและให้เกียรติ
ผู้ที่อาวุโส  

َشرَف   َويَ ْعِرفْ  لَْيَس ِمنَّا َمْن ََلْ يَ ْرَحْم َصِغْيَنَا)
 الرتمذي : حسن (َكِبْيِنَا

    ๒.๕ การเมตตาต่อสัตว์ 

 وَل ت سِقها وَل ت طِعْمها َل ىرَّة   ف امرأةٌ  ع ذِّبتِ )
 متفق عليو (اْلرضِ  خشاشِ  من تأكل   ترتْكها

   ๒.๖ การงานที่ดี 

َلو    أحدكم  خذَ يأ  ْلَنْ )   اْلطبِ   حِبْزَمةِ   فَيْأِت   ،  َحب ْ
 خْيٌ   ،  وجَهو    ِبا  الل    فَيك فَّ   ،  فَيبيعها  ظهرِهِ   على

 البخاري (منعوه   أو ،أعطوه  الناس يسألَ  أن من لو  

    ๒.๗ การพ่ึงพาตนเอง 

 ا مل ؤم نِ   م نَ   ا لل ِ   إ ىل   و أ حب    خ ْيٌ   ا ل قوي     ا مل ؤم ن  ) 
 م  ا  ع  لى  ص  ا  ح  رِ   ،    خ  ْيٌ   ك  ل    و  ف    ،    ا  ل  ضَّعيفِ 

 مسلم ( تعِجزْ  ول باللِ  واسِتِعن ، ينفع كَ 

    ๒.๘ โทษยาเสพติด 

 (َوَثن   كعابدِ  اللَ  لقيَ  مات إن اْلمرِ  م دمن  ) 
 أمحد : حسن

    ๒.๙ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

 ف َلو وي نَسأَ  ، رزِقو ف َلو يبس طَ  أن أحبَّ  َمن)
 متفق عليو (َرمِحَو   فلَيِصلْ  ، أثَرِه

    ๒.๑๐ การปฏิบัติต่อเด็กก าพร้า. 

 بالسَّبَّابةِ  وأشارَ .  َىَكذا اجلنَّةِ  ف اليتيمِ  وَكافل   أنا)
  البخاري  (شيئ ا بيَنهما وفرَّجَ  ، والو سطى

อต.๖ 

 

 

 

๑. อธิบายความแตกต่างระหว่างอัลฮะดีษ
และอัลกุรอาน 

๒. อ่าน สรุปใจความส าคัญ และท่องจ า 
อัลฮะดีษที่ก าหนด 

๓. เห็นคุณค่า และปฎิบัติตามค าสอน
จากอัลฮะดีษที่ก าหนด 

๑. ความแตกต่างของอัลฮะดีษกับอัลกุรอาน 
๒. อัลฮะดีษที่เก่ียวกับ 
   ๒.๑ ปฏิบัติในสิ่งที่ดี ละเว้นในสิ่งที่ชั่ว 

 فافعلوا  بوِ   أمرتكم  وما  فاجتنبوه    عنو    هنيت كم  ما) 
 ق  بلكم  م  ن  ا  ل  ذي  ن  أ  ى  لكَ   ف  إَّن  ا  ا  ستطعتم  م  ا  م  نو  
 مسلم (أنبيائهم على واختالفهم مسائلهم، ةَ كثر 



๒๔ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
    ๒.๒ การปฏิบัติตนต่อบิดามารดา 

:   قال.    وقتها  على  الصالة  :    قال  ؟ الل إىل أحب   العملِ  أي  )
 ف  اجلهاد  :    قال  أيٌّ؟  ث:    قال.  الوالَدين  بر    ث:    قال  ؟  أيٌّ   ث

 البخاري (اللِ  سبيل
 

    ๒.๓ การห้ามเนรคุณต่อบิดามารดา 

َأل أ نَ بِّئ ك ْم بَِأْكَِبِ اْلَكبائِِر َثالث ا، قَال وا: بَلى يا )
َرس وَل الِل، قَاَل: اِْلْشراك  بِالِل َوع قوق  اْلواِلَدْيِن 
َوَجَلَس، وَكاَن م تَِّكئ ا، َفقاَل َأل َوقَ ْول  الّزوِر قَاَل 

 ( َفما زَاَل ي َكرِّر ىا َحّّت ق  ْلنا لَْيَتو  َسَكتَ 
  بخاريال

 

    ๒.๔ การปกปิดความลับของผู้อื่น 

ا عبدٌ  يسرت   ل) نيا ف عبد   يومَ  الل   سرته إل ، الد 
 مسلم (القيامةِ 

     ๒.๕ การตอบรับงานวะลีมะห์ 
 مسلم (فلي ِجبْ  الوليمةِ  إىل أحد كم د ِعيَ  إذا)

     ๒.๖ การให้เกียรติมุสลิม 

 إىل  فلي حِسنْ   اآلخِر،  واليومِ   باللَّوِ   يؤمن    كانَ   َمن) 
 فلي ْكرِمْ   اآلخِر،  واليومِ   باللَّوِ   يؤمن    كانَ   وَمن  جارِِه،
 فلي َق لْ   اآلِخِر،  واليومِ   باللَّوِ   يؤِمن    كانَ   وَمن  ضيَفو ،

 مسلم (ليسك تْ  أو خْي ا

     ๒.๗ โทษของยาเสพติด 

 وعاصَرىا  وساقَيها  شارَِبا  ولعنَ   اْلمرَ   اللَّو    لعنَ ) 
بَتاَعها  بائَعهاو   وم عَتصَرىا حمولةَ   وحامَلها  وم 

َ
 وامل

 أمحد : صحيح (مثِنها وآكلَ  إليوِ 
    ๒.๘ การแต่งกาย 

َىِب َعلَ ) ى ذ ك وِر أ مَِِّت َوأ ِحلَّ ح رَِّم لَِباس  اْلَْرِيِر َوالذَّ
 الرتمذي : صحيح ( نَاثِِهمْ ْلِ 

     ๒.๙ การห้ามอยู่ตามล าพังระหว่างชายหญิง 

  (ََمرم   ِذي معَ  إل بامرأة   رجلٌ  ََيْل َونَّ  ل)
 متفق عليو



๒๕ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
     ๒.๑๐ สิทธิมุสลิมต่อมุสลิม 

 ؟  ماىنَّ :    قيل.    تٌّ  س  املسلمِ   على  املسلمِ   حق  ) 
 وإذا  عليو  لِّمْ  فس  لِقيَتو  إذا:    قال!    اللِ   رسولَ   يا

ْبو  د ع  اك   و إ  ذ  ا  ل  و  ف  ان  صحْ   ا  ستنصَحك  و  إ ذ  ا    ف  َأج ِ
ْتو    اللَ   فحِمدَ   عِطس  وإذا  فع ْده    مِرضَ   اوإذ  فَشمِّ
 مسلم (فاتَِّبْعو   مات

      ๒.๑๑  การขอดุอาอ์ 

 املالِئَكةَ  فإنَّ  ، ِبْي   إلَّ  أنفِسك م عَلى َتدعوا ل)
 أبو داود : صحيح (ولونتَ ق   امَ  ىعلَ  نونَ يؤمِ 

 

สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ  
 

มาตรฐาน อก ๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคี 
                      ต่ออัลลอฮฺ เพ่ือเป็นบ่าวที่ย าเกรงและภักดีต่ออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา น ามาปฏิบัติอย่าง    
                      เคร่งครัด และสามารถแก้ปัญหา สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

อต.๑ 
 

 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญและ  
    องค์ประกอบของหลักศรัทธา ๖   
    ประการ 
๒. บอกพระนามของอัลลอฮฺพร้อม  
    ความหมาย 
๓. ยึดมั่นยอมรับและปฏิบัติตนเป็นผู้  
    ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

๑. หลักศรัทธา (อะกีดะฮฺ) ๖ ประการ 
    ๑.๑ ความหมาย และความส าคัญของหลัก   
         ศรัทธา ๖ ประการ 
         ๑.๑.๑ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
         ๑.๑.๒ การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ 
         ๑.๑.๓ การศรัทธาต่อรอซูล 
         ๑.๑.๔ การศรัทธาต่อคัมภีร์ 
         ๑.๑.๕ การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ 
         ๑.๑.๖ การศรัทธาต่อเกาะฎออฺและ 
                 เกาะดัรฺ 
     ๑.๒ โทษของการปฏเิสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
               และผลตอบแทนของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
๒. พระนามของอัลลอฮฺพร้อมความหมายล าดับ 
    ที่ ๑-๑๐ 
๓. การปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เช่น   
    การละหมาด ๕ เวลา 

อต.๒ ๑. บอกความหมายและความส าคัญของ  ๑. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 



๒๖ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

   การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และพระนาม  
   พร้อมความหมาย 
๒. บอกความหมาย ความส าคัญของการ  
   ศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺที่ต้องรู้จัก ชื่อ    
   คุณลักษณะที่ส าคัญ  
๓. บอกความหมาย ความส าคัญของการ  
    ศรัทธาต่อรอซูล พร้อมจ านวนและ 
    ชื่อ  
๔. บอกความหมาย ความส าคัญของการ 
   ศรัทธาต่อคัมภีร์ (กิตาบ) พร้อมจ านวน  
   และชื่อ  
๕. บอกความหมาย ความส าคัญของการ 
   ศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ 
๖. บอกความหมาย ความส าคัญของการ  
   ศรัทธาต่อเกาะฎออฺ เกาะดัรฺ 
๗ .ยึดมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตนเป็นผู้ 
   ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

    ๑.๑ ความหมาย และความส าคัญ 
    ๑.๒ พระนามพร้อมความหมายล าดับ 
          ที ่๑๑-๒๔ 
    ๑.๓ โทษของการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
              และผลตอบแทนของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
๒. การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ 
    ๒.๑ ความหมาย และความส าคัญ 
    ๒.๒ จ านวน และชื่อมลาอิกะฮฺท้ัง ๑๐  
    ๒.๓ คุณลักษณะที่ส าคัญ  
๓. การศรัทธาต่อรอซูล 
    ๓.๑ ความหมาย และความส าคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    ๓.๒ ความแตกต่างระหว่างนบีและรอซูล 
    ๓.๓ จ านวน และชื่อรอซูล ๒๕ ท่าน 
    ๓.๔ คุณลักษณะของรอซูล (วาญิบ  
           มุสตะฮับ และญาอิซ) 
๔. การศรัทธาต่อคัมภีร์ (กิตาบ) 
    ๔.๑ ความหมาย และความส าคัญ 
    ๔.๒ จ านวน และชื่อคัมภีร์ ๔ เล่ม 
๕. การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ 
    ๕.๑ ความหมายและความส าคัญ 
    ๕.๒ สวรรค์และนรก 
๖. การศรัทธาต่อเกาะฎออฺและเกาะดัรฺ 
    ๖.๑ ความหมายและความส าคัญ 
๗. พฤติกรรมของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

อต.๓ 
 

๑. บอกความหมาย  ความส าคัญของการ 
   ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและพระนาม  
   พร้อมความหมายที่ก าหนด 
๒. บอกความหมาย ความส าคัญการ 
   ศรัทธาและคุณลักษณะของมลาอิกะฮฺ  
   และหน้าที ่
๓. บอกความหมาย ความส าคัญการ 
    ศรัทธาและคุณลักษณะของรอซูล 
๔. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ 

๑. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
    ๑.๑ ความหมายและความส าคัญ 
    ๑.๒ พระนามพร้อมความหมายล าดับ 
         ที ่๒๕-๓๙  
    ๑.๓ โทษของการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
          และผลตอบแทนของการศรทัธาต่ออัลลอฮฺ 
๒. การศรัทธาต่อมลาอิกะฮฺ 
    ๒.๑ ความหมาย และความส าคัญ 
    ๒.๒ คุณลักษณะของมลาอิกะฮฺ 



๒๗ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

    การศรัทธาต่อคัมภีร์(กิตาบ)  
    พร้อมจ านวนและชื่อที่ก าหนด 
๕. อธิบายความหมาย ความส าคัญ        
    การศรัทธาและสัญญาณวันกิยามะฮฺ 
๖. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ 
   ลักษณะผู้ศรัทธาต่อเกาะฎออฺ 
   และเกาะดัรฺ 
 
 
๗. ยึดมั่นยอมรับและปฏิบัติตนเป็นผู้   
   ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มลาอิกะฮฺ รอซูล  
   คัมภีร์ วันกิยามะฮฺ และเกาะฎออฺและ  
   เกาะดัรฺ 

          ๒.๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป 
          ๒.๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ 
     ๒.๓ หน้าที่ของมลาอิกะฮฺ 
๓. การศรัทธาต่อรอซูล 
    ๓.๑ ความหมาย และความส าคัญ 
    ๓.๒ จ านวน และชื่อรอซูล ๒๕ ท่าน 
    ๓.๓ จ านวน และชื่อรอซูลที่เป็นอูลุลอัซมี 
    ๓.๔ คุณลักษณะที่วาญิบของรอซูล 
           ๓.๔.๑ อัศศิดกุ 
           ๓.๔.๒ อัลอะมานะฮฺ 
           ๓.๔.๓ อัตตับลีฆ 
           ๓.๔.๔ อัลฟะฏอนะฮฺ 
    ๓.๓ คุณลักษณะมุสตะฮีลและญาอิซ 
           ๓.๓.๑ กะซิบ 
           ๓.๓.๒ คิยานะฮฺ 
           ๓.๓.๓ กิตมาน 
           ๓.๓.๔ บะลาดะฮฺ 
    ๓.๔ หน้าที่ของรอซูล 
๔. การศรัทธาต่อคัมภีร์ (กิตาบ) 
    ๔.๑  ความหมาย ความส าคัญ 
    ๔.๒  จ านวนและชื่อ 
๕. การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ 
    ๕.๑ความหมายความส าคัญ  
    ๕.๒ ชื่อวันกิยามะฮฺ 
    ๕.๓ สัญญาณวันกิยามะฮฺ 
    ๕.๔ อาลัมบัรซัค 
    ๕.๕ สวรรค์ และนรก 
๖. การศรัทธาต่อเกาะฎออฺและเกาะดัรฺ 
    ๖.๑ ความหมาย  ความส าคัญ  
    ๖.๒ ลักษณะผู้ศรัทธาต่อเกาะฎออฺ        
และเกาะดัรฺ        
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ มลาอิกะฮฺ  
    รอซูล คัมภีร์ วันกิยามะฮฺและเกาะฎออฺ 



๒๘ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

และเกาะดัรฺ 

อต.๔ ๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ
การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และพระนาม
ของอัลลอฮฺพร้อมความหมาย 

๒. อธิบายความหมายและคุณลักษณะ 
    ของอัลลอฮฺที่เป็นวาญิบ มุสตะฮีล 
    และญาอิซ 
๓. บอกความหมายของมุอฺญิซะฮฺ 
    และกะรอมะฮฺ 
๔. อธิบายความหมายและประเภท 
    ของชิริก 
๕. อธิบายเหตุการณ์วันกิยามะฮฺ 
๖. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธา 

๑. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
    ๑.๑ ความหมาย  ความส าคัญ 
    ๑.๒ พระนามพร้อมความหมายล าดับ 
         ที ่๔๐-๕๙ 
๒. ความหมายและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
    ๒.๑ วาญิบ  
    ๒.๒ มุสตะฮีล 
    ๒.๓ ญาอิซ 
๓. ความหมายของมุอฺญิซะฮฺและกะรอมะฮฺ 
๔. ชิริก 
    ๔.๑ ความหมาย 
    ๔.๒ ประเภท 
๕. เหตุการณ์วันกิยามะฮฺ 
    ๕.๑ การฟ้ืนคืนชีพ 
    ๕.๒ มะหฺชัร 
    ๕.๓ การสอบสวน 
    ๕.๔ อัศศิร็อฏ 
    ๕.๕ สวรรค ์
    ๕.๖ นรก 

๖. การปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาและน าความรู้สู่
การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

อต.๕ ๑. บอกความหมายของอีมาน อิสลาม 
และอิฮซาน 

๒. บอกพระนามและอธิบายคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺพร้อมหลักฐาน  

๓. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ 
    ประเภทของเตาฮีด 
๔. อธิบายประเภทของชิริก  
๕. อธิบายความหมาย สาเหตุ และ 
   บทลงโทษของผู้มุรตัด 
๖. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธา 

๑. ความหมายอีมาน อิสลาม และอิฮซาน 
๒. พระนามของอัลลอฮฺล าดับท่ี ๖๐-๗๙ 
    และคุณลักษณะของอัลลอฮฺพร้อม 
    หลักฐาน ๑-๖ ตามล าดับ 
๓. เตาฮีด 
    ๓.๑ ความหมาย และความส าคัญ  
    ๓.๒ ประเภท 
๔. ประเภทของชิริก 
     ๔.๑ ชิรกฺเคาะฟีย ฺ
     ๔.๒ ชิรกฺญะลียฺ 



๒๙ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

 
 
 

๕. ผู้มุรตัด 
    ๕.๑ ความหมาย  
    ๕.๒ สาเหตุ  
    ๕.๓ บทลงโทษ 
    ๕.๔ การกลับตัวของผู้มุรตัด 
๖. การปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาและน าความรู้สู่การ 

แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

อต.๖ ๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ ของ  
   เตาฮีดแต่ละประเภทพร้อมหลักฐาน 
๒. บอกพระนามและอธิบายคุณลักษณะ  
   ของอัลลอฮฺพร้อมหลักฐาน  
๓. อธิบายผลตอบแทนของผู้ท่ีศรัทธา  
   ต่ออัลลอฮฺ 
๔. อธิบายโทษ ของชิริก  
๕. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธา 

๑. ความหมาย ความส าคัญ ของเตาฮีดแต่ละ  
    ประเภทพร้อมหลักฐาน 
     ๑.๑ เตาฮีดรุบูบียะฮฺ 
     ๑.๒ เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ 
     ๑.๓ เตาฮีดอัสมาอฺวัศศิฟาต 
๒. พระนามของอัลลอฮฺล าดับท่ี ๘๐-๙๙ 
    และคุณลักษณะของอัลลอฮฺพร้อมหลักฐาน 
    ๗-๑๓ ตามล าดับ 
๓. ผลตอบแทนของผู้ท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
    ๓.๑ นิอฺมะฮฺ 
    ๓.๒ เราะหฺมะฮฺ 
    ๓.๓ บารอกะฮฺ 
๔. โทษของชิรก ฺ
     ๔.๑ ชิรกฺเคาะฟีย ฺ
     ๔.๒ ชิรกฺญะลียฺ 
๕.  การปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาและน าความรู้สู่

การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

สาระที่ ๔ อัลฟิกฮ ฺ

 

มาตรฐาน อฟ ๑  เข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดะฮ  มุอามะละฮ 
และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถน ามาวิเคราะห์  กับเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของเหตุผล และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ ๑. บอกหลักการอิสลาม ๕ ประการ ๑. ความหมายของอิสลาม และหลักการ 



๓๐ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

๒. ท่องจ าค าปฏิญาณตน (كلمة شهادة) 

๓. บอกความหมายและความส าคัญของ 
   มุมัยยิซ  
๔. บอกความหมาย  ประเภท และ 
   วิธีการช าระล้างนะญิส 
๕. บอกความหมาย ความส าคัญของน้ า 
๖. บอกความหมาย ความส าคัญ วิธีการ  
   อาบน้ าละหมาด การละหมาด  
   และการค าอ่านในละหมาด 

๗. เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติใน    
   ชีวิตประจ าวัน 

    อิสลาม  ๕ ประการ 

๒. ค าปฏิญาณตน (كلمة شهادة) 

๓. มุมัยยิซ   )مميز(  

    ๓.๑ ความหมาย 
    ๓.๒ ความส าคัญ 
๔. นะญิส 
    ๔.๑ ความหมาย 
    ๔.๒ ประเภท  
    ๔.๓ วิธีการช าระล้าง 
๕. น้ า 
    ๕.๑ ความหมาย 
    ๕.๒ ความส าคัญ 
    ๕.๓ แหล่งน้ า  (น้ าตาน้ า  น้ าทะเล น้ าฝน  
          น้ าหิมะ น้ าค้าง น้ าบาดาล น้ าตก) 
๖. น้ าสะอาด การอาบน้ าละหมาด 
    และการละหมาด 
    ๖.๑ ความหมาย 
    ๖.๒ ความส าคัญ 
    ๖.๓ ช่วงเวลาของการละหมาดฟัรฎู 
    ๖.๔ วิธีการอาบน้ าละหมาด 
    ๖.๕ วิธีการละหมาด 
    ๖.๕ ค าอ่านในละหมาด 

อต.๒ ๑. บอกความหมายความส าคัญ ฮะดัษ 
    และประเภทของฮะดัษ 
๒. บอกความหมาย ความส าคัญของการ    
   ปฏิบัติอิสตินญาอฺ 
๓. บอกความหมาย ความส าคัญและ    
   ปฏิบัติการอาบน้ าละหมาด   
๔. บอกความหมาย ความส าคัญ และ     
   ปฏิบัติ การละหมาด  
๕. เห็นคุณค่าและน าไปปฏิบัติใน       
   ชีวิตประจ าวัน 

๑. ฮะดัษ 
    ๑.๑ ความหมาย 
    ๑.๒ ความส าคัญ 
    ๑.๓ ประเภท 
    ๑.๔ การช าระล้างฮะดัษเล็ก 
๒. อิสตินญาอฺ 
    ๒.๑ ความหมาย  
    ๒.๒ ความส าคัญ 
    ๒.๓ เงื่อนไข 
    ๒.๔ วิธีการ 
    ๒.๕ สิ่งที่สามารถน ามาใช้ในการอิสตินญาอฺ 



๓๑ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๓. การอาบน้ าละหมาด   
    ๓.๑ ความหมาย  
    ๓.๒ ความส าคัญ 
    ๓.๓ น้ าที่สามารถใช้อาบน้ าละหมาดได้ 
    ๓.๔ วิธีการอาบน้ าละหมาด   
    ๓.๕ สิ่งที่ท าให้เสียน้ าละหมาด 
๔. การละหมาดฟัรฺฎู 
    ๔.๑ ความหมาย 
    ๔.๒ ความส าคัญ 
    ๔.๓ เวลา 
    ๔.๔ การอะซานและอิกอมะฮฺ 
    ๔.๕ เงื่อนไขการละหมาดฟัรฺฎู 
    ๔.๖ หลักการละหมาดฟัรฺฎู 
    ๔.๗ วิธีการละหมาดฟัรฺฎู 
    ๔.๘ สิ่งที่ท าให้เสียการละหมาด 
    ๔.๙ โทษส าหรับผู้ที่ไม่ละหมาด 
    ๔.๑๐ ซิกรุหลังละหมาด 

อต.๓ ๑. บอกความหมายความส าคัญของ  
   การบรรลุศาสนภาวะ  
๒. อธิบายความหมาย ความส าคัญ    
   ประเภทและปฏิบัติการละหมาด  
๓. บอกความหมาย ความส าคัญ และ    
   ปฏิบัติการถือศีลอดในเดือน 
   เราะมะฎอน 
๔. เห็นคุณค่าและปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๑. การบรรลุศาสนภาวะ 
    ๑.๑ ความหมาย  
    ๑.๒ ความส าคัญ 
    ๑.๓ ลักษณะของการบรรลุศาสนภาวะ 
    ๑.๔ หน้าที่ที่วาญิบต้องปฏิบัติส าหรับ 
          ผู้บรรลุศาสนภาวะ 
๒. การละหมาด 
    ๒.๑ ความหมาย 
    ๒.๒ ความส าคัญ 
    ๒.๓ ประเภทของการละหมาด  
    ๒.๔ การละหมาดญะมาอะฮฺ 
    ๒.๕ การละหมาดญุมอัต 
    ๒.๖ ความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺ  
๓. การถือศีลอดในเดือนเราะมะฏอน 
    ๓.๑ ความหมาย 
    ๓.๒ ความส าคัญ 



๓๒ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
    ๓.๓ เงื่อนไขการถือศีลอด 
    ๓.๔ หลักการและวิธีการถือศีลอด 
    ๓.๕ สิ่งที่ท าให้เสียการถือศีลอด 
    ๓.๖ สิ่งที่เป็นสุนนะฮฺ และมักรูฮฺในการ 
         ถือศีลอด 
    ๓.๗ คุณค่าของการถือศีลอด 
    ๓.๘ การอิอฺติกาฟในเดือนเราะมะฎอน 
    ๓.๙ โทษส าหรับผู้ที่ไม่ถือศีลอด 

อต.๔ ๑. อธิบาย ความหมายและความส าคัญ 
    ของญะนาบะฮฺและอัล-ฆุสลุ 
๒. อธิบาย ความหมายและความส าคัญ 
    ของเอาเราะฮฺ 
๓. อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ      
    ประเภทและปฏิบัติการถือศีลอด 
๔. อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ       
    ประเภทของการละหมาด 
๕. อธิบายความหมายและความส าคัญของ  
    การจ่ายซะกาต 
๖. ตระหนัก เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติ  
    ในชีวิตประจ าวัน 

๑. ญะนาบะฮฺและอัล-ฆุสลุ 
   ๑.๑ ความหมาย 
   ๑.๒ ความส าคัญ 
   ๑.๓ ประเภท 
   ๑.๔ หัยฎฺ (รอบเดือน) 
   ๑.๕ การหลั่งอสุจิ 
   ๑.๖ การอาบน้ าวาญิบ 
๒. การปกปิดเอาเราะฮฺ 
   ๒.๑ ความหมาย   
   ๒.๒ ความส าคัญ 
   ๒.๓ เอาเราะฮฺของชายและหญิง 
   ๒.๔ โทษส าหรับผู้ที่ไม่ปกปิดเอาเราะฮฺ 
๓. การถือศีลอด 
    ๓.๑ ความหมาย 
    ๓.๒ ความส าคัญ 
    ๓.๓ ประเภท 
    ๓.๔ ถือศีลอดวันจันทร์และพฤหัสบดี 
    ๓.๕ ถือศีลอดวันที ่๙-๑๐ มุฮัรรอม 
    ๓.๖ ถือศีลอดในเดือนเราะญับ 
    ๓.๗ ถือศีลอดวันนิสฟุซะอฺบาน 
    ๓.๘ ถือศีลอด ๖ วันในเดือนเชาวาล 
    ๓.๙ ถือศีลอดวันที ่ ๙ ซุลหิจญะฮฺ  
         (วันอะเราะฟะฮฺ) 
๔. การละหมาดสูนะฮฺ 
    ๔.๑ ความหมาย   



๓๓ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
    ๔.๒ ความส าคัญ 
    ๔.๓ ประเภท 
    ๔.๔ การละหมาดสุนนะฮฺตะฮียฺยะ   
          ตุลมัสยิด 
    ๔.๕ การละหมาดสุนนะฮฺเราะวาติบ 
    ๔.๖ การละหมาดอีด 
          (อีดิลฟิตรี และอีดิลอัฎฮา) 
    ๔.๗ การละหมาดตะรอวีหฺ 
    ๔.๘ การละหมาดวิตรฺ 
    ๔.๙ การละหมาดหาญัต 
    ๔.๑๐ การละหมาดฎุฮา 
    ๔.๑๑ การละหมาดตะหัจญุด 
๕. ซะกาต 
    ๕.๑ ความหมาย   
    ๕.๒ ความส าคัญ 
    ๕.๓ วิธีการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ 
    ๕.๔ ระยะเวลาจ่ายซะกาต 
    ๕.๕ ผู้ที่ต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ 
    ๕.๖ ผู้มีสิทธิได้รับซะกาตฟิฏเราะฮฺ 

อต.๕ ๑. อธิบายความหมาย  ความส าคัญ และ    
    ประเภทของน้ า 
๒. อธิบายความหมายและวิธีการ 
    ช าระล้างนะญิสมุฆอลลาเซาะฮฺ 
๓. อธิบายความหมาย  ความส าคัญและ  
    วิธีการตะยัมมุม 
๔. อธิบายความหมาย  ความส าคัญใน  
    สถานการณ์ผ่อนปรน (อัรรุคเศาะฮฺ) 
๕. อธิบายการบริโภคอาหารที่ฮาลาล  
    และหะรอม 
๖. อธิบายความหมาย ความส าคัญ   
    และประเภทของซะกาต  
๗. อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  
    และวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์ 

๑. น้ า 
    ๑.๑ ความหมาย  
    ๑.๒ ความส าคัญ 
    ๑.๓ ประเภทของน้ า 
         ๑.๓.๑ น้ ามุฏลัก 
         ๑.๓.๒ น้ ามุสตะอฺมัล 
         ๑.๓.๓ น้ ามุตะนัจญิส 
๒. นะญิสมุฆอลลาเซาะฮฺ 
   ๒.๑ ความหมาย 
   ๒.๓ การช าระล้างนะญิสมุฆอลลาเซาะฮฺ 
 ๓. ตะยัมมุม 
    ๓.๑ ความหมาย  
    ๓.๒ ความส าคัญ 
    ๓.๓ เงื่อนไขตะยัมมุม 



๓๔ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๘. ตระหนัก เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติ   
    ในชีวิตประจ าวัน 

    ๓.๔ วิธีการตะยัมมุม 
    ๓.๕ สิ่งที่ใช้ในการตะยัมมุม 
    ๓.๖ สิ่งที่ท าให้เสียตะยัมมุม 
๔. สถานการณ์ผ่อนปรน (อัรรุคเศาะฮฺ) 
    ๔.๑ ความหมาย 
    ๔.๒ ความส าคัญ 
    ๔.๓ การละหมาดญัมอฺ 
    ๔.๔ การละหมาดเกาะศอรฺ 
    ๔.๕ การถือศีลอด 
๕. อาหาร 
   ๕.๑ อาหารที่ฮาลาล 
   ๕.๒ ประโยชน์ของการบรโิภคอาหารที่หะลาล 
   ๕.๓ วิธีการท าความสะอาดอาหารที่ฮาลาล 
   ๕.๔ อาหารที่หะรอม 
         ๕.๔.๑ สัตว์ที่หะรอม 
         ๕.๔.๒ ซากสัตว์ 
         ๕.๔.๓ สิ่งที่มึนเมา 
         ๕.๔.๔ สิ่งเสพติด 
   ๕.๕ โทษของการบริโภคอาหารที่หะรอม 
๖. ซะกาต 
    ๖.๑ ความหมาย  
    ๖.๒ ความส าคัญ 
    ๖.๓ ประเภทของซะกาต 
         ๖.๓.๑ เงินออม 
         ๖.๓.๒ ทอง 
         ๖.๓.๓ เงิน 
         ๖.๓.๔ ค้าขาย 
๗. ฮัจญ์ 
    ๗.๑ ความหมาย 
    ๗.๒ ความส าคัญ 
    ๗.๓ วาญิบของการประกอบพิธีหัจญ์ 
    ๗.๔ เงื่อนไขของการประกอบพิธีหัจญ์ 
    ๗.๕ หลักการประกอบพิธีหัจญ์ 



๓๕ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๖ ๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ  และ   

    ประเภทของซะกาฮฺ 
๒. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และ     
   ประเภทของฮัจญ์ 
๓. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ 
   การซื้อขาย  
๔. อธิบายความหมาย ความส าคัญของ   
   การกู้ยืม  
๕. อธิบายโทษของการลักขโมย  การผิด  
   ประเวณ ี
๖. ตระหนัก เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 

  

๑. ซะกาต 
   ๑.๑ ความหมาย  
   ๑.๒ ความส าคัญ 
   ๑.๓ ประเภทของซะกาต 
         ๑.๓.๑ ปศุสัตว์ 
         ๑.๓.๒ พืชผล 
๒. การประกอบพธิีหัจญ์ 
   ๒.๑ ความหมาย  
   ๒.๒ ความส าคัญ 
   ๒.๓ ประเภทของฮัจญ์ 
   ๒.๔ สถานที่ในการประกอบพิธีฮัจญ์ 
   ๒.๕ ฮัจญ์มับรูรฺ 
๓. การซื้อขาย 
    ๓.๑ ความหมาย 
    ๓.๒ ความส าคัญ 
    ๓.๓ หลักการซื้อขาย 
๔. การกู้ยืม 
    ๔.๑ ความหมาย  
    ๔.๒ และความส าคัญ 
    ๔.๓ หลักการกู้ยืม 
    ๔.๔ การชดใช้หนี้ 
๕. โทษของการลักขโมย  การผิดประเวณี 
    ๕.๑ ความหมายการลักขโมย 
    ๕.๒ โทษของการลักขโมย 
    ๕.๓ ความหมายการผิดประเวณี 
    ๕.๔ โทษของการผิดประเวณี 

 

  สาระที่ ๕ อัลอัคลาก  
 

มาตรฐาน  อล ๑   เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว   
                        สังคม และสิ่งแวดล้อม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่าง  
                        ถูกต้องเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญของ    ๑. ความหมาย ความส าคัญของมารยาทที่ดี 



๓๖ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 
 

    มารยาทที่ดี  
๒. บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาท 
   ที่ก าหนด 

๒. มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ 
    ๒.๑ มารยาทในการกล่าวสลามและรับสลาม  
    ๒.๒ มารยาทในการรับประทานอาหาร 
    ๒.๓ มารยาทในการนอน   
    ๒.๔ มารยาทในการพูด  
    ๒.๕ มารยาทในการเข้าแถว 
    ๒.๖ มารยาทในห้องเรียน 
    ๒.๗ มารยาทในการใช้ห้องน้ า 
    ๒.๘ มารยาทในครอบครัว 
    ๒.๙ มารยาทที่ดีต่อผู้สอน        
    ๒.๑๐ มารยาทต่อผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ 

อต.๒ 
 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญของความ    
    สะอาด 
๒. บอกการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา 
    ความสะอาด  
๓. บอกมารยาทต่ออัลกุรฺอาน  
๔. บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน  
๕. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่   
    ก าหนด 

๑.ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด 
๒. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด 
    ๒.๑ ร่างกาย 
    ๒.๒ เครื่องนุ่งห่ม 
    ๒.๓ ที่อยู่อาศัย 
    ๒.๔ โรงเรียน 
    ๒.๕ มัสยิด 
๓. มารยาทต่ออัลกุรฺอาน 
๔. มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ 
    ๔.๑ มารยาทต่อเพ่ือน 
    ๔.๒ มารยาทต่อเพ่ือนบ้าน  
    ๔.๓ มารยาทต่อผู้มาเยือน  
    ๔.๔ มารยาทในการเยี่ยมผู้ปุวย  
    ๔.๕ มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ 
๔.๖ มารยาทในการรับบริการ (เช่น การเข้า   
          แถวรับซื้ออาหารเป็นต้น ) 

อต.๓ 
 

๑. บอกความหมาย ความส าคัญของ   
    มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
๒. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับ    
    มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่  
    ก าหนด 

๑. ความหมายและความส าคัญของมารยาททีดี่   
    ในชีวิตประจ าวัน 
๒. มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ 
    ๒.๑ มารยาทในการจาม 
    ๒.๒ มารยาทในการเดิน 
    ๒.๓ มารยาทต่อบิดามารดา  



๓๗ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
    ๒.๔ มารยาทในการเข้ามัสยิด  
    ๒.๕ มารยาทในการออกมัสยิด  
    ๒.๖ มารยาทในการอยู่ในมัสยิด  
    ๒.๗ มารยาทในการเข้า – ออกจากบ้าน   
    ๒.๘ มารยาทในการละศีลอด 
    ๒.๙ มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ 
    ๒.๑๐ มารยาทในการเล่นกีฬา 
    ๒.๑๑ มารยาทต่อสถานที่สาธารณะและ  
            สถานที่ราชการ 
    ๒.๑๒ มารยาทต่อผู้น า  

อต.๔ 
 
 
 
 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญ   
พร้อมอ้างอิงหลักฐานของหลักคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนด 

๒. อธิบายพฤติกรรมที่ห้ามปฏิบัติ   
    ในอิสลาม 
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด 
 

๑. ความหมายความส าคัญ และหลักฐานของ  
   หลักคุณธรรม จริยธรรม 
    ๑.๑ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
    ๑.๒ การระงับอารมณ์ 
    ๑.๓  ความอดทน  
    ๑.๔ การพูดความจริง 
    ๑.๕ การย าเกรงต่ออัลลอฮฺ 
    ๑.๖ การยอมจ านนตนต่ออัลลอฮฺ 
    ๑.๗ การมอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ 
    ๑.๘ ความส านึก 
    ๑.๙ การรักบ้านเกิด 
๒. พฤติกรรมที่ห้ามปฏิบัติในอิสลาม 
    ๒.๑ อิจฉาริษยา 
    ๒.๒ ความแข็งกร้าว 
    ๒.๓ การพูดเท็จ 
    ๒.๔ การยุแหย่ 

อต.๕ 
 

๑. อธิบายความหมาย ความส าคัญพร้อม 
   อ้างอิงหลักฐานของหลักค าสอน

คุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด 
๒. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามแบบอย่าง

ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 

๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามหลัก    

๑. ความหมาย ความส าคัญของหลักค าสอน
คุณธรรม จริยธรรมและหลักฐานอ้างอิง 
    ๑.๑ มารยาทต่อบิดามารดา 
    ๑.๒ มารยาทต่อครอบครัว 
    ๑.๓ มารยาทต่อเพ่ือน 
    ๑.๔ มารยาทต่อผู้สอน 
    ๑.๕ มารยาทต่อสิ่งที่ถูกสร้างโดยอัลลอฮฺ 



๓๘ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
   คุณธรรม จริยธรรมที่ก าหนด     ๑.๖ มารยาทต่อผู้อาวุโส 

    ๑.๗ มารยาทต่อคนต่างศาสนิก 
๒. แบบอย่างของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัย 
ฮิวะสัลลัม 
   ๒.๑ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
   ๒.๒ การใฝุรู้ 
   ๒.๓ การแต่งกาย   
   ๒.๔ การรักษาความลับ 
   ๒.๕ การคบเพื่อน 
   ๒.๖ ความบริสุทธิ์ใจ 
   ๒.๗ ความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ 
   ๒.๘ การรู้จักบุญคุณต่อผู้มีพระคุณ(ครู/บิดา  
         และมารดา) 
   ๒.๙ ความอดทน 
   ๒.๑๐ ความใจกว้าง 

อต.๖ 
 

๑. อธิบายความหมายความส าคัญ      
หลักค าสอนคุณธรรม จริยธรรมตาม
แบบอย่างของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร้อมหลักฐานอ้างอิง 

๒. อธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามแบบอย่าง
ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 

๓. ยกตัวอย่างและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็น
อบายมุข 

๔. อธิบายพฤติกรรมที่ห้ามปฏิบัติใน
อิสลาม 

๕. อธิบายแบบอย่างที่ดีของเศาะฮาบะฮฺ 
๖. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามแบบอย่าง 
    ของนบีมุฮ าหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ 
    วะสัลลัม 
 

๑. ความหมายความส าคัญหลักค าสอนคุณธรรม
จริยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพร้อมหลักฐานอ้างอิง 

๒. แบบอย่างของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัย 
ฮิวะสัลลัมพร้อมหลักฐานอ้างอิง 

    ๒.๑ ความยุติธรรม 
    ๒.๒ ความกล้าหาญ 
    ๒.๓ ความเมตตา 
    ๒.๔ การรู้จักประยัด 
    ๒.๕ ความตั้งใจมุ่งม่ันในการท างาน 
    ๒.๖ ความสามัคคี /สมานฉันท์ 
    ๒.๗ ความพอเพียง 
    ๒.๘ การมีจิตสาธารณะ 
    ๒.๙ การเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิต 
    ๒.๑๐ การเยี่ยมสุสาน(กูโบร์) 
    ๒.๑๑ การรู้จักกล่าวขอบคุณ 
    ๒.๑๒ การดูแลความสะอาดต่อตนเอง 
    ๒.๑๓ การรักษาสิ่งแวดล้อม 



๓๙ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
    ๒.๑๔ มารยาทต่อสถานที่ส าคัญทางศาสนา 
๓. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุข 
   เช่น การพนัน สุรา  สิ่งเสพติด 
๔. พฤติกรรมที่ห้ามปฏิบัติในอิสลาม 
    ๔.๑ การนินทา  
    ๔.๒ การหยิ่งยโส  
    ๔.๓ การด่าทอ 
    ๔.๔ การทะเลาะ 
    ๔.๕ การดูถูก/ดูหมิ่นผู้อ่ืน 
๕. แบบอย่างที่ดีของเศาะฮาบะฮฺ 
    ๕.๑ อบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก 
    ๕.๒ อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏ็อบ 
    ๕.๓ อุษมาน บิน อัฟฟาน 
    ๕.๔ อะลีย์ บิน อะบีฏอลิบ 

 

   สาระที่ ๖ อัตตารีค  
 
 

มาตรฐาน ตร ๑  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของประวัติอิสลามสมัยนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ มีความภูมิใจในการด าเนินชีวิตตามแนวทางของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมวะสัลลัมและเศาะหาบะฮฺ   

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ 

 
๑. บอกประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ     
   อะลัยฮิวะสัลลัมที่ก าหนด 
๒. บอกแบบอย่างของนบมุีฮัมมัด 
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๓. ชื่นชมและน าแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด   
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปปฏิบัติ    
    ในชีวิตประจ าวัน 
 

๑. ประวัติของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ  
    วะสัลลัม   
    ๑.๑ ความส าคัญของประวัตินบีมุฮัมมัด   
         ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม            
    ๑.๒ สถานที่ก าเนิดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ  
         อะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๑.๓ วงศ์ตระกูลของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
         อะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๑.๔ การเสียชีวิตของบิดาและมารดา 
    ๑.๕ แม่นมของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
          อะลัยฮิวะสัลลัม 
   ๑.๖ นบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



๔๐ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
         ภายใต้การดูแลของปูุและลุง 
   ๑.๗ การเลีย้งแพะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
             อะลัยฮิวะสัลลัม 
๒. แบบอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
     ๒.๑ ความกตัญญูรู้คุณ 
     ๒.๒ ความรักความเมตตา 
     ๒.๓ การช่วยเหลือ 

อต.๒ 
 

๑. เล่าประวัตินบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
    อะลัยฮิวะสัลลัม 
๒. บอกแบบอย่างการด าเนินชีวิตของนบ ี 
    มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๓. เห็นคุณค่าและน าแบบอย่างการปฏิบัติ 
    ตนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ  
    วะสัลลัมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

๑. ประวัตินบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ 
    วะสัลลัม 
   ๑.๑ การเดนิทางไปยังประเทศชาม (ซีเรีย) 
   ๑.๒ การแต่งงานของนบีกับเคาะดีญะฮฺ 
   ๑.๓ บุตรของนบมุีฮัมหัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
         อะลัยฮิวะสัลลัม 

   ๑.๔ การวางหินด า  (احلجر األسود)  
๒. แบบอย่างการด าเนินชวีิตของนบีมุฮัมมัด 
   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
   ๒.๑ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
   ๒.๒ ความอดทน 
   ๒.๓ ความซื่อสัตย์ 
   ๒.๔ ความเฉลียวฉลาด 
   ๒.๕ ความเที่ยงธรรม 

อต.๓ 
 

๑. เล่าประวัติของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นรอซูล 
๒. อธิบายการเผยแผ่อิสลามของนบมุีฮัม
มัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๓. เห็นคุณค่าและน าแบบอย่างของท่าน 
นบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๑. ประวัติของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ   
    วะสัลลัม ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูล 
    ๑.๑ นบีได้รับวะหฺยุครั้งแรกและได้รับการ  
          แต่งตั้งให้เป็นรอซูล 
๒. การเผยแผ่อิสลามของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
     อะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๒.๑ การเผยแผ่อิสลามอย่างลับๆ 
    ๒.๒ ผู้เข้ารับอิสลาม 
    ๒.๓ การเผยแผ่อิสลามอย่างเปิดเผย 
    ๒.๔ การต่อต้านของผู้ปฏิเสธอิสลาม 
    ๒.๕ การทรมานและเหยียดหยามผู้รับ

อิสลาม 



๔๑ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๓. แบบอย่างการด าเนินชีวติของนบีมุฮัมมัด 
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๓.๑ ความกล้าหาญ 
    ๓.๒ ความรอบคอบ 

อต.๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. อธิบายประวัติและเหตุการณ์การ 
    เผยแผ่อิสลามของของนบีมุฮัมมัด 
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๒. อธิบายเหตุการณ์อิสรออ์มิอฺรอจญ์

และบัยอะตุลอะเกาะบะฮฺครั้งที่หนึ่ง
และครั้งที่สอง 

๓. เห็นคุณค่าและน าแบบอย่างของ  
    นบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

๑. การเผยแผ่อิสลามของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
      อะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๑.๑ การเข้ารับอิสลามของอุมัรฺและหัมซะฮฺ 
    ๑.๒ การอพยพไปหะบะชะฮฺ 
    ๑.๓ การเดนิทางไปฏออิฟของนบีมูฮัมมัด 
              ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๑.๔ การเสียชีวิตของลุง และเคาะดีญะฮฺ 
 ๒. เหตุการณ์อิสรออฺ มิอฺรอจญฺ   
     และบัยอะตุลอะเกาะบะฮฺครั้งที่หนึ่ง 
     และครั้งที่สอง 
๓. แบบอย่างการด าเนินชวีิตของนบีมุฮัมมัด 
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    ๓.๑ การมีส่วนร่วม 
    ๓.๒ การประนีประนอม 
    ๓.๓ ความเป็นผู้น า 
    ๓.๔ ความเสียสละ 

อต.๕ 
 

๑. เล่าเหตุการณ์และความส าคัญในการ 
    ฮิจญ์เราะฮฺของนบมุีฮัมมัดศ็อล 
    ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสู่นครมะดีนะฮฺ 
๒. อธิบายภารกิจนบีที่นครมะดีนะฮฺ 
๓. เห็นคุณค่าและน าแบบอย่างการปฏิบัติตน  
    ของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ 
    วะสัลลัมและเศาะหาบะฮฺไปปฏิบัติ 
    ในชีวิตประจ าวัน 

๑. การฮิจญ์เราะฮฺของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
    อะลัยฮิวะสัลลัม 
     ๑.๑ ความส าคัญของการฮิจญฺเราะฮฺ 
     ๑.๒ สาเหตุของการฮิจญ์เราะฮฺ 
     ๑.๓ การฮิจเราะฮฺสู่นครมะดีนะฮฺ 
           ๑.๓.๑ สามผู้กล้าหาญ 
           ๑.๓.๒ เศาะหาบะฮฺผู้ร่วมฮิจญฺเราะฮฺ 
           ๑.๓.๓ นบอียู่ในถ้ าษูรฺ 
           ๑.๓.๔ การเดนิทางจากถ้ าษูรฺสู่มะดีนะฮฺ 
           ๑.๓.๕ การต้อนรับของชาวมะดีนะฮฺ 
๒. ภารกิจของนบีที่นครมะดีนะฮฺ 
     ๒.๑ การสร้างมัสยิด 
     ๒.๒ การสร้างความเป็นอุคุววะฮฺระหว่าง 



๔๒ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
           มุฮาญิรีนและอันศอรฺ 
     ๒.๓  การสร้างความปรองดอง 
     ๒.๔  การก่อตั้งรัฐอิสลามที่นครมะดีนะฮฺ 
๓. แบบอย่างการด าเนินชีวิตของนบีมุฮัมมัด 
    ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    และเศาะหาบะฮฺ 
     ๓.๑ ความเสียสละ 
     ๓.๒ ความปรองดอง 

อต.๖ 
 

๑. เล่าประวัติสงครามที่ส าคัญ และฟัตหุ  
    มักกะฮใฺนสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ      
    อะลัยฮิวะสัลลัม 
๒. อธิบาย หัจญะตุลวะดาอฺ (หัจญฺอ าลา)     
    การวะฟาฮฺ และวะศียะฮฺ (ค าสั่งเสีย)  
    ของนบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺ 
    วะสัลลัม 
๓. อธิบายประวัติของเศาะหาบะฮ 

โดยสังเขป 
๔. เห็นคุณค่าและน าแบบอย่างของ 
    นบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
    และเศาะหาบะฮฺไปปฏิบัติ 
    ในชีวิตประจ าวัน 
 

๑. สงครามที่ส าคัญและฟัตหุมักกะฮฺในสมัย 
   นบมุีฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
     ๑.๑ สงครามบัดรฺ 
     ๑.๒ สงครามอุหุด 
     ๑.๓ สงครามคอนดัก 
     ๑.๔ ฟัตหุมักกะฮฺ 
 ๒. หัจญะตุลวะดาอฺ การวะฟาฮฺ วะศียะฮฺ 
     ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๓. ประวัติของเศาะหาบะฮฺพอสังเขป 
    ๓.๑ อบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก 
    ๓.๒ อุมรั ฺอิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ 
    ๓.๓ อุษมาน อิบนุ อัฟฟาน 
    ๓.๔ อะลีย์ อิบนุ อะบีฏอลิบ 

๔. แบบอย่างของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
    อะลัยฮิวะสัลลัมและเศาะหาบะฮฺ 
    ๔.๑ ความกล้าหาญ 
    ๔.๒ ความเชื่อมั่น 
    ๔.๓ ความซือ่สัตย์ 
    ๔.๔ ความใฝุรู้ 

 

    สาระที ่๗  ภาษาอาหรับ 
 

มาตรฐาน อร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเพื่อ  
                      การเรียนรู้ สื่อสาร ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย  

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ ๑. ฟัง พูดค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ๑. ประโยคค าสั่งง่ายๆ 



๔๓ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๒. อ่านออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะ 

    และสระ 
๓. อ่านออกเสียง เขียนจ านวนตัวเลขที่  
    ก าหนด 
๔. อ่าน เขียน และบอกความหมายค าที่  
   ก าหนด 
๕. พูดแนะน าตัวเอง  
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา   
   อาหรับ 

๒. พยัญชนะ ๒๘ อักษร การประสมพยัญชนะ  
   และสระ 
๓. จ านวนนับ ๑– ๒๐ 

๔. ค านาม  (  (  السم

    ๔.๑ อวัยวะ  ( اجلسم أعضاء ) 

    ๔.๒ ครอบครัว (اْلسرة) 

    ๔.๓ อุปกรณ์การเรียน  ( الدراسية اْلدوات ) 

๕. การแนะน าตัวเอง  (التعارف)  

อต.๒ 
 

๑. ฟัง พูดค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม 
๒. อ่านออกเสียงจ านวนนับที่ก าหนด 
๓. อ่าน เขียน และบอกความหมายของค า  
   ที่ก าหนด 

๔. สนทนา (احلوار) โดยใช้ประโยคสั้นๆ ที ่   
    ก าหนด 
๕. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา    
    อาหรับ 
  

๑. ประโยคค าสั่งง่ายๆที่มีค านาม 
๒. จ านวนนับ ๒๑ – ๔๐ 

๓. ค า (الكلمات) 

   ๓.๑ วันในสัปดาห์  )اْلسبوع أيام(  

   ๓.๒ เดือน  )الشهور(  

   ๓.๓ อุปกรณ์ในบ้าน (أثاثات البيت) 

   ๓.๔ อุปกรณ์ในห้องเรียน ( الفصل أدوات ) 

   ๓.๕ สี (اْللوان)  
   ๓.๖ ยานพาหนะ ( املواصالتو  النقل ) 
   ๓.๗ พืชผัก (اْلضروات)  
   ๓.๘ อุปกรณ์กีฬา ( الرياضة أدوات ) 
   ๓.๙ สัตว์ต่างๆ (  احليوانات ) 
๔. การแนะน าตัว การทักทาย การอวยพรสั้นๆ 

    ( وحتية تعارف ) และประโยคสนทนาสั้นๆ โดยใช้
โครงสร้างประโยคเป็นค าบ่งชี้เฉพาะ       

ىذه، ىذا   (امساء اإلشارة)  

อต.๓ 
 

๑. ฟัง  พูดค าสั่งและปฏิบัติตาม 
๒. อ่านออกเสียงและสะกดค าที่ก าหนด 
๓. อ่าน เขียน บอกความหมายของค าและ
ตอบค าถามที่ก าหนด 
๔. สนทนาโดยใช้ประโยคค าถามสั้นๆ ที่
ก าหนด 
๕. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา

๑. ประโยคค าสั่งที่มีค าชี้เฉพาะ เช่น  

      القلم ىذا اعطِن

๒. ค านาม  

    ๒.๑ สถานที ่(اْلماكن) 

    ๒.๒ เครื่องแต่งกาย املالبس( ) 
    ๒.๓ ผลไม ้(الفواكو)  



๔๔ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อาหรับ 
 
 

    ๒.๔ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

  (بيئة املدرسة)      
๓. จ านวนนับ ๔๑– ๖๐ 

๔. เรื่องสั้น ( القصْية القصة ) 

    ๔.๑ คุณคร ู(املدرس)  
    ๔.๒ โรงเรียนของฉัน (مدرسيت) 
    ๔.๓ การประสบความส าเร็จในการสอบ 

 (النجاح يف االمتحان)          
๕. การสนทนาโดยใช้ประโยคค าถามที่ข้ึนต้นด้วย  

 ىتم /  أين  / من / ما

อต.๔ 
 

๑. ฟัง พูดประโยคค าถาม 

๒. อ่านออกเสียงและสะกดค าที่ก าหนด 

๓. อ่าน เขียน บอกความหมายของค าและ  
   ประโยคที่ก าหนด 
๔. ตอบค าถามจากเรื่องที่ก าหนด 
 

๕. สนทนาโดยใช้ประโยคสั้นๆ ที่ก าหนด 
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา   
   อาหรับ 

๑. ประโยคค าถามที่ข้ึนต้นด้วย   
/ يفك / كم ذا ملا  /   ىل 

๒. การใช้ค าชี้เฉพาะกับค านาม 

    ๒.๑ สิ่งของที่จ าเป็น (اللوازم) 

    ๒.๒ สัตว์ (احليوان) 
    ๒.๓ ค านามท่ัวไป (األمساء) 
๓. จ านวนนับ ๖๑– ๘๐ 

๔. ประโยค (اجلملة) 

    ๔.๑ เวลา (اْلوقات) 
    ๔.๒ การแนะน าตัว ( رفالتعا ) 
๕. เรื่องสั้น ( القصرية القصة ) 

    ๕.๑ ครอบครัวของอะฮฺหมัด ( أمحد عائلة ) 

    ๕.๒ ตื่นนอน   )النوم من استيقظ(  

    ๕.๓ ไปโรงเรียน ( املدرسة إىل ) 
    ๕.๔ ห้องเรียน (الفصل) 
    ๕.๕ พ่อกับแม่ ( الدينالو  ) 
    ๕.๖ บ้านของเรา (بيتنا) 
    ๕.๗ มารยาทในการรับประทานอาหาร        

         ( األكل دابأ ) 

    ๕.๘ การละหมาด (الصالة) 



๔๕ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

    ๕.๙ มักกะฮ ฺ(مكة املكرمة) 
    ๕.๑๐ อาเซียน (آسيان) 

๖.  ประโยคสั้นๆ เช่น ( ابراىيم امسو أيب )  
     เป็นประโยคการแนะน าครอบครัว 
 

อต.๕ 
 

๑. ฟัง พูดประโยคบอกเล่า 
๒. อ่านออกเสียงและสะกดค าที่ก าหนด 
๓. อ่าน เขียน บอกความหมายของค า 
    และประโยคที่ก าหนด 
๔. จ าแนกประเภทของค า และโครงสร้าง  
   ประโยค 
๕. เห็นคุณค่าและสนทนาโดยใช้ประโยค   
   สั้นๆ ที่ก าหนด 
 

๑. ประโยคบอกเล่า เช่น ฉันไปโรงเรียน 

 ( املدرسة ىلإ ذىبأ  (
ฉันละหมาดที่มัสยิด ( دجاملس ف صليأ )  

๒. ค า (الكلمات) 

    ๒.๑ ค านาม ( السم أنواع ) 

          ๒.๑.๑ ค านามท่ีเป็นเอกพจน ์(املفرد) 

          ๒.๑.๒ ค านามท่ีเป็นทวิพจน์ (املثىن) 

          ๒.๑.๓ ค านามท่ีเป็นพหุพจน์ (اجلمع) 

    ๒.๒ ค ากริยา ( لأنواع الفع ) และการผัน 

          ๒.๒.๑ ค ากริยาที่เป็นอดีตกาล (املاضي) 

           ๒.๒.๒ ค ากริยาที่เป็นปัจจุบัน (املضارع) 

           ๒.๒.๓ ค ากริยาที่เป็นค าสั่ง (األمر)  
     ๒.๓ ค าบุพบท (احلرف) 

     ๒.๔ ค าสรรพนาม ( الضمائر  ) 
           ๒.๔.๑ สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ( كلمضمرياملت )  
           ๒.๔.๒ สรรพนามบุรุษที่ ๒   (  ضمرياملخاطب)                 
           ๒.๔.๓ สรรพนามบุรุษท่ี ๓ (ضمريالغائب) 
           ๒.๔.๔ การใช้ค ากริยากับค าสรรพนาม 

( والضمائر الفعاْل ) 

      ๒.๕ ค าตรงกันข้าม ( املتضادة الكلمات ) 

      ๒.๖ ทิศ (اجلهات) 
๓. จ านวนนับ ๘๑– ๑๐๐ 

๔. ประโยค (اجلملة) 

     ๔.๑ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค านาม ( امسية مجلة ) 

     ๔.๒ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยค ากริยา ( فعلية مجلة ) 



๔๖ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

     ๔.๓ วลี (شبو اجلملة) 
๕. ประโยค 
     ๕.๑ ประโยคบอกเล่า 
     ๕.๒ ประโยคปฏิเสธ 

อต.๖ 
 

๑. ฟัง พูดประโยคปฏิเสธ 
๒. อธิบายค ากรยิาที่ก าหนด 
๓. จ าแนกประเภทของค าต่างๆในประโยค 
๔. อ่าน เขียน สนทนาและบอกความหมาย 

ค าศัพท์จากบทสนทนาที่ก าหนด 
๕. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา   
    อาหรับ 
 

๑. ประโยคปฏิเสธ เชน่ ฉันไม่ชอบกินขนมปัง                                  

اْلبز حبأ ل )  ) 
๒. ค ากริยา ( الفعاْل ) 
    ๒.๑ กริยาที่ต้องการกรรม ( املتعدي الفعل ) 

    ๒.๒ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม ( الالزم الفعل ) 
๓. จ านวนนับ ๑๐๐ ขึ้นไป 

๔. ประโยค (اجلملة) 
    ๔.๑ ประโยคที่มีโครงสร้างเริ่มด้วยค านาม 

         ( امسية مجلة ) 
    ๔.๒ ประโยคที่มีโครงสร้างเริ่มด้วยกริยา 

         ( فعلية مجلة ) 
    ๔.๓ ประโยคที่มีกาลวิเศษณ์และสถานวิเศษณ์ 

 (ظرف الزمان واملكان)
    ๔.๔ ประโยคที่มีค าบุพบท 
๕. บทสนทนา 

     ๕.๑ นักเรียนใหม่ (  ( اجلدد الطالب

     ๕.๒ ภารกิจประจ าวัน ( اليومية الواجبات ) 
     ๕.๓ เพ่ือนของฉัน (صديقي) 
     ๕.๔ ความสะอาด (النظافة) 

 

สาระที่  ๘ ภาษามลายูอักษรยาว ี
มาตรฐาน มย ๑  เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายู 
                     เพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้  จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
                     อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อ.๑ 

 
๑. ฟัง พูด และปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ 
๒. พูดแนะน าตัวเอง 

๑. ประโยคค าสั่ง ง่ายๆ 
๒. พูดแนะน าต้นเอง 



๔๗ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
 ๓. อ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ  พยางค์  

และค าศัพท์ที่ก าหนด 
๔. เขียน พยัญชนะ สระ  พยางค์  และ

ค าศัพท์ที่ก าหนด 
 
 

๓. พยัญชนะ และสระยาวี ( كونسونن)  ( )وحوكل 
๔. การเขียนอักษรยาวีรูปแบบต่างๆ ได้แก่  
    ๔.๑ อักษรเดียวและอักษรติด 
    ๔.๒ อักษรบนเส้นและอักษรระหว่างเส้น 
    ๔.๓ อักษรที่ปรากฏต้น กลางและท้ายค า 
๕. การอ่านออกเสียง และเขียนเชื่อมโยง  

   ระหว่างพยัญชนะและสระ )و(   / ( ي)    /   )ا (

๖. อ่านและเขียนพยางค ์(سوكوكات)  
     ๖.๑ พยางค์เปิด ( تربوك سوكوكات )   
          เช่น )كا )  

     ๖.๒ พยางค์ปิด ( ترتوتوف  كات سوكو ) 

          เช่น  
๗. ค าศัพทเ์กี่ยวกับ  
     ๗.๑ อวัยวะ   
     ๗.๒ อุปกรณ์การเรียน   
     ๗.๓ ผลไม ้  

อต.๒ 
 

๑. ฟัง พูดประโยคค าสั่งและปฏิบัติตาม 
๒. อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ี  
   ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
๓. บอกความหมายค าท่ีก าหนด 
 
 

๑. ประโยคค าสั่งในห้องเรียน 
๒. การอ่าน เขียนพยางค์เปิดและพยางค์ปิด 

    เช่น   ( ماكن  = كن  + ما ) 
๓. การอ่าน และเขยีนค านาม  ค าสรรพนาม 
๔. การอ่าน เขียนและบอกความหมายของ  
   ค าศัพท์ทีก่ าหนด เช่น   
     ๔.๑ ตาดีกา   
     ๔.๒ มัสยิด 
     ๔.๓ ห้องสมุด  
     ๔.๔ สิ่งแวดล้อม  
     ๔.๕ อาชีพ  
     ๔.๖ สัตว์ 
     ๔.๗ ผลไม้ 
     ๔.๘ และครอบครัว เป็นต้น 
๕. ฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่าใน    
    ชีวิตประจ าวัน 



๔๘ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๓ 

 
๑. ฟัง พูด อ่าน และเขียน ค ากริยา วลี

และประโยคที่ก าหนด 
๒. อ่านออกเสียง เขียน และอธิบาย

ลักษณะพยัญชนะยาวี สระประสม  ค า
ที่สะกดเหมือนกัน และค ายืมในภาษา
มลายู 

๓. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 
 
 
 
 
 

๑. การอ่าน เขียน และค ากริยา 
๒. การอ่าน เขียน วลี และประโยคค าถาม เช่น  

๒      ؟ينأ اف.   ๑.     اواق؟ نام سياف 
๓. การใช้รูปแบบของอักษรยาวีที่ปรากฏใน 
    ต าแหน่งต่างๆ  

๔. การใช้พยัญชนะฮัมซะฮฺ )ء( ที่อยู่บนและล่าง

พยัญชนะอาลีฟ     ئ / ؤ  / إ   أ  /  

๕. การอ่านเขียนค ายืม )كات فينجامن) ใน
ภาษามลายู(ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ 

และภาษาอ่ืนๆ ) เช่น  (مشوارة) – (بسيكل) 
๖. การอ่าน เขียนสระประสม  
๗. การอ่านค าที่ไม่มีสระ เช่น  

)كلس /  امق  /   /  امي  / تندس(
๘. การอ่าน เขียน ค าที่สะกดด้วยสระและ 

    พยัญชนะเหมือนกัน  เช่น (كوكو،موتو) 
อต.๔ 

 
 
 

 

๑. สนทนาโดยการใช้ประโยคที่ก าหนด 
๒. ฟัง เล่าเรื่องและตอบค าถามจากเรื่อง  
   สั้น 
๓. อ่าน เขียน และบอกความหมายของค า

วิเศษ หน่วยเติมค า (اميبوىن)  (หน้า หลัง 
กลาง และ หน้า–หลัง) วลี และประโยคที่
ก าหนด 
๔. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 
 

 
 
 
 

๑. การอ่าน เขียน สนทนาโดยการใช้ประโยค 
   เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

๒. เรื่องสั้นเช่น (ابونواس)  เป็นต้น 

๓. การอ่าน เขียนค าวิเศษ (كات ادجيقتيف)
เช่น ( ، بسر كوروس، ) 

๔. การอ่าน เขียนตัวอย่างค าที่มีหน่วยค าเติม 

(اميبوىن) หน้า กลาง หลัง และหน้า-หลัง 

เช่น ( تالفق -مجاري  -ماكنن –برالري  ) 
๕. การอ่าน เขียน บอกความหมายของตัวอย่าง  
    วล ีและประโยคที่ก าหนด 
    ๕.๑ วลี เช่น    
            ( فا امحد ) 
    ๕.๒ ประโยค เช่น   

باجو فاكي امحد  )             ) 

อต.๕ 
 

๑. ฟัง อ่าน พูด สนทนา อธิบาย และ
เขียนโดยใช้ประโยคต่างๆ  

๑. ประโยคต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ประโยคบอกเล่า ประโยคค าถาม ประโยค



๔๙ 
 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
๒. อ่าน เขียน และบอกความหมายค า

ลักษณะนามและค าบุพบท 
๓. อธิบายและเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ทาง

ภาษาได้ 
๔. อ่านในใจ ตั้งค าถามและตอบค าถาม

จากเรื่องที่อ่านและฟัง 
๕. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

ค าสั่ง และประโยคอุทาน   
๒. การอ่าน เขียน ชนิดของค าลักษณะนามและ 
   ค าบุพบท 

     ๒.๑ ค าลักษณะนาม  فنجودوه)(   
             เช่น    ( ) 
     ๒.๒ ค าบุพบทต่างๆ  )ادجيقتيف كات(  

   เช่น  ( ،كوروس،بسر ) 
๓. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น (.) (?) 
    (,)  (!) 
๔. การตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน    

   เช่น  (فولوجاليف ، مسجد كرسيك) 
อ. ๖ ๑. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  

   จากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
๒. อ่านในใจ ตอบค าถามและแสดงข้อคิด   
   จากเรื่องที่ฟังและอ่าน 
๓. อ่าน สรุป และเขียนเรียงความ เรื่องสั้น  
    และวรรณกรรมมลายู 
๔. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๑. การอ่าน  เขียน เรียงความและเรื่องสั้น  

๒. การอ่าน เขียน บทสรุป (كسيمفولن)     
    ประชาสัมพันธ์ ( ) จดหมาย (سورت  

( كريمين และข่าว (بريتا) ค ากล่าวรายงาน 

( ) กลอน(فنتون) สุภาษิต ) فري
 ในภาษามลายู  (فيداتو) สุนทรพจน์ (هباس

๓. การเทียบอักษรยาวีเป็นรูมี (فادانن  كات)
เช่น 

سكولو ، اودارا ، ماكن  جاوي،  )  ) 
       (Sekolah, Udara, Makan, Jawi) 

 

สาระที่ ๙ ภาษามลายู (อักษรรูม)ี 
 

มาตรฐาน มร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษร 
            รมูีเพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มี 
                     ประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคมอาเซียนได้ 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
อต.๑ 

 
  

๑. พูดแนะน าตัว 
๒. ฟัง พูด ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
๓. อ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ พยางค ์  

๑. การแนะน าตัว เช่น (Nama saya….) 
๒. ประโยคค าสั่งง่ายๆเช่น (Murid-murid     
   bangun.....) 



๕๐ 
 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
    และค าที่ก าหนด 
๔. เขียนพยัญชนะ สระ พยางค์และค า 
    ที่ก าหนด 
๕. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู   

๓. พยัญชนะ (Konsonan)และสระรูม ี(Vokal) 
     ๓.๑  อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Huruf  besar)        
          และอักษรตัวพิมพ์เล็ก  ( Huruf  kecil )   
     ๓.๒  สระที่มีสองเสียงในภาษามลายูรูมี         
          (e pepet  ) เออ ( dan e َtaling) เอ 
๔. พยางค์ (Suku  Kata) เช่น Buku,  Kaki 
     ๔.๑ พยางค์เปิด(Suku Kata Terbuka KV)      
          เช่น Ba, Pa, Ca…. 
     ๔.๒ พยางค์ปิด (Suku kata terturup      
          KVK) เช่น Bas, Van…. 
๕. ค าศัพท์ที่ก าหนด เช่น  
      ๕.๑ อวัยวะ  เช่น  Mata, Muka  
      ๕.๒ อุปกรณ์การเรียน  เช่น Buku, Pensel 
      ๕.๓ ผลไม้  เช่น  Pisang ,  Durian 

อต.๒ 
 

๑. ฟัง พูด ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
๒. อ่าน เขียนสระประสม (ai, au, ia, ua,      
   ui, oi, iau)  และพยัญชนะประสม (kh,       
   gh, sy, sh, ng, ny) 
๓. อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค ์ค าและ     
    บอกความหมายของค า 
๔. อ่านออกเสียง เขียน  รูปแบบของค า
ซ้ า 
๕. อ่าน เขียนประโยคที่ก าหนด 
๖. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๑. ประโยคค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น 
    Bangun, Diam…. 
๒. การเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่ (Huruf        
    besar) และการเขียนอักษรตัวเขียนเล็ก     
    (Huruf  kecil) 
๓. ค าท่ีมีสระประสม เช่น Pulau  Dia Tirai    
    dodoi  beliau และค าที่มีพยัญชนะประสม    
    เช่น  Khas  Dengan 
๔. พยางค์เปิด  พยางค์ปิด ค านาม  ค าสรรพ     
   นามและความหมาย 
๕. ประเภทของค านาม 
     ๕.๑ ค านามท่ัวไป ( Kata Nama Am) เช่น 
           Orang, Binatang….. 
      ๕.๒ ค านามเฉพาะ(Kata Nama Khas)       
           เช่น Satun,Yala…… 
      ๕.๓ ค าสรรพนาม (Kata Ganti Nama)    
           เช่น Saya, Dia, Kami…… 
๖. ค าซ้ าและรูปแบบของค าซ้ า 
๗. ค าศัพท์เกี่ยวกับตาดีกา มัสยิด  ห้องสมุด        



๕๑ 
 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
    สิ่งแวดล้อม อาชีพ สัตว์ ผลไม้ ครอบครัว 
๘. ประโยคบอกเล่า เช่น Ini  sekolah    
     saya…. 

อต.๓ 
 

๑. ฟัง พูด ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
๒. ฟัง พูดประโยคค าถามใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓. อ่าน เขียน ใช้ ค าบ่งชี้เฉพาะ และค า    
   จ านวนนับ 
๔. อ่าน เขียน ค ากริยา ค าลักษณะนาม     
    และค าวิเศษในภาษามลายู 
๕. อ่าน เขียน การใช้ค ายมืในภาษามลายู 
๖. อ่าน เขียนวลี และประโยคที่ก าหนด 
๗. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๑. ประโยคค าสั่งง่ายๆ 
   ประโยคที่มีค าอุทาน (Kata seru) 
๒. ประโยคค าถามเกี่ยวกับเพ่ือน การละเล่น      
    มัสยิด สุขภาพ ท้องถิ่น ศูนย์สหกรณ์ อาชีพ 
๓. ค าบ่งชี้เฉพาะ(Kata tunjuk) เช่น (Itu , Ini) 
๔. ตัวเลข (Kata Bilangan) เช่น Satu ,       
    Dua,Tiga, Pertama, Kedua 
๕. ค ากริยาและชนิดค ากริยา 
     ๕.๑ Kata KerjaTransitif  
          (Makan , Minum) 
     ๕.๒ Kata KerjaTakTransitif 
          (Tidur, Jatuh) 
๖. ค าวิเศษ (Kata Adjektif)  เช่น  
    Sebuah , Panjang ,Pendik , Tinggi 
๗. ค ายืมจากภาษาอ่ืนๆ  เช่น  Mesyuarat ,     
    Basikal 
๘. วลี 
     ๘.๑ Frasa Nama  เช่น  Saya Ahmad  
     ๘.๒ Frasa Kerja  เช่น  Makan Nasi 
     ๘.๓ Frasa Adjektif  เชน่  Hitam legam 
     ๘.๔ Frasa Sendi  เช่น  di Sekolah 
 

อต.๔ 
 
 
 

 

๑. ฟัง พูดประโยคสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
๒. อ่าน เขียนค าบุพบท (Kata Sendi) 

และค าลักษณนาม (Penjodoh 
Bilangan) 

๓. อ่าน เขียนหนว่ยค าเตมิ  
   (Kata Imbuhan  ) หน้า หลัง และ หน้า

หลัง 
๔. อ่าน เขียน บอกความหมายวลีและ

๑. ประโยคสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เกี่ยวกับ
เพ่ือน การละเล่น บ้าน โรงเรียน ทัศนะ
ศึกษา สวนสัตว์ อาชีพในท้องถิ่น หน้าที่ 
บ้านเกิดและครอบครัว 

๒. ค าบุพบท และค าลักษณนาม 
๒.๑ ค าบุพบท (Kata Sendi)  
     เช่น Di, Ke, Kepada, Daripada 
๒.๒ ค าลักษณนาม (Penjodoh 

Bilangan) 



๕๒ 
 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
ประโยคที่ก าหนด  

๕. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 
 

     เช่น Buah, Biji, Ekor 
๓. การเติม Kata Imbuhan 

    ๓.๑ หน้า (Awalan)  = Berjalan 
    ๓.๒ หลัง (Akhiran) = Minuman 
    ๓.๓ กลาง (Sisipan) = Telunjuk 
    ๓.๔ หน้า-หลัง (Apitan) =Permainan 

๔. ความหมายของวลี และประโยค  
อต.๕ 

 
๑. ฟัง พูด แสดงความรู้สึกและความ

คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. อ่าน เขียนชนิดของประโยค 
๓. อ่าน เขียนประโยคโดยใช้สัญลักษณ์

ต่างๆ 
๔. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับ
ยานพาหนะ การละหมาด  ระบบนิเวศ 
อากาศ ชนบท และธนาคาร เป็นต้น  

๒. ประเภทของประโยค 
    ๒.๑ ประโยคบอกเล่า ( Ayat Penyata) 
          เช่น Saya  pergi  kesekolah. 
    ๒.๒ ประโยคค าถาม (Ayat Tanya   )   
         เช่น  Siapa nama  awak ? 
    ๒.๓ ประโยคปฏิเสธ (Ayat  Nafi) 
         เช่น Saya  tidak  malas. 
    ๒.๔ ประโยคค าสั่ง   ( Ayat  Perintah ) 
         เช่น Sila  masuk  
๓. การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียน  
    ประโยคและเรื่องสั้น 

อต.๖ 
 

๑. พูด แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน 

๒. พูด รายงานเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า 
๓. อ่าน เขียน อธิบายความหมายค า

พังเพยและสุภาษิตในภาษามลายู 
๔. อ่าน เขียนเรียงความ 
๕. อ่าน เขียนวรรณกรรมในภาษามลายู 
๖. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 
 
 

๑. เรื่องสั้น ( Cerpen  ) เช่น Pulau  Jelapi, 
    Abu   nawas  เป็นต้น 
๒. การรายงาน เช่น 
    ๒.๑ ล าดับขั้นตอน 
    ๒.๒ การพูดล าดับเหตุการณ์ 
๓. ค าพังเพย สุภาษิตและความหมายในภาษา

มลายู(Simpulan  Bahasa  dan  
Peribahasa)  

    เชน่   Kaki ayam ,Udang  di  sebalik  batu 
๔. การเขียนเรียงความโดยใช้ค าสภุาษิตและค าพังเพย 
๕. วรรณกรรมมลายูต่างๆ 



๕๓ 
 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
    ๕.๑ บทกลอน (Pantun)  
         เชน่  (Buah  cempedak  diluar  

pagar,Ambil galah tolong  jolokkan, 
         Saya  budak  baru  belajar, 
         Kalau  salah  tolong  tunjukkan.) 
     ๕.๒ พรรณาโวหาร  (Puisi  Sajak) 
     ๕.๓ เรื่องสั้น (Cerpen) 
     ๕.๔ สนทนาเกี่ยวกับกีฬา สุขภาพ ชนบท ความ

สามัคค ี ระบบนิเวศ ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภัยจากธรรมชาติ  

               เปน็ต้น 
 


