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คํานํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งใหใชหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  ในศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนเปนมนุษยที่มีศรัทธาปฏิบัติ
ศาสนกิจมีบุคลิกภาพตามแบบอยางทานนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   มีความสมดุลทั้งดาน
ความรู คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในความเปนมุสลิมที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
สังคม กอใหเกิดสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  กําหนดกรอบทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในคร้ังนี้ ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)..............
ไดจัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาตามกรอบทิศทางของหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด ระดับ
อิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  เพ่ือนํามาใช         
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน และไดผานการพิจารณาโดยความรวมมือของ
บุคลากรของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)................ชุมชน ทองถิ่น คณะกรรมการประจํา
ศูนย.............. 
           จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ  โอกาสนี้ และจะไดปฏิบัติตามลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
ความสําเร็จตามความมุงหมายและเกิดประโยชนแกผูเรียน ชุมชน และสังคมตอไป 
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ประกาศศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)...................... 

เรื่อง ใหใชหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)................. 
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) 

                             พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗ 
 

                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใหใชหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  ในศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดทําขึ้นเพ่ือใหศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)........................ไดใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมใหมีคุณภาพดานความรู ทักษะที่จําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตในสังคมที่มารเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

       ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)..........................ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะฮ) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗ เพ่ือใหเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนใหเปนผูที่ศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจ มีบุคลิกภาพตามแบบอยางทานนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุ  
อะลัยฮิวะสัลลัม มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในความเปนมุสลิมที่ดี 
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม กอใหเกิดสันติสุขท้ังโลกนี้และโลกหนา  

ทั้งนี้ หลักสูตรสถานศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)........................... 
.................................ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)  
เมื่อวันที่............ เดือน................ พ.ศ. ..............จึงประกาศใหใชหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยการศึกษา 

อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                 ประกาศ ณ วันที่...............เดือน................... พ.ศ............... 
 

           ……………………………         
      (..........................................)     
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)/ผูรับใบอนุญาต/
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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         (..........................................) 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)/
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1หลักสูตรสถานศึกษา

๑. ความนํา 

  อิสลามใหความสําคัญเรื่องการเปนแบบอยางและอิสลามบังคับใหมุสลิมทุกคนศึกษาทั้ง
ทางโลกและทางธรรมซึ่งเปนเร่ืองศาสนาท้ังสิ้น ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา : 

نَساَن ِمْن َعَلقٍ  ﴾١﴿ اقْـرَأْ ِ�ْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ    ﴾٣﴿ اقْـرَأْ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ  ﴾٢﴿ َخَلَق اْإلِ
نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ﴾٤﴿ الَِّذي َعلََّم ِ�ْلَقَلمِ     ﴾٥﴿ َعلََّم اْإلِ

ความวา“จงอานดวยพระนามแหงพระเจาของเจาผูทรงบังเกิด ผูทรงบังเกิดมนุษย 
จากกอนเลือด จงอานเถิด และพระเจาของเจานั้นผูทรงใจบุญย่ิง ผูทรงสอนการใชปากกา ผูทรงสอน
มนุษยในสิ่งที่เขาไมรู”  
(สเูราะฮฺ อัลอะลัก : อายะฮฺที่ ๑-๕)  
  และทานทานนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา : 

))طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلمٍ  )) 
ความวา ทานนบีมุฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  “การศึกษาหาความรูนั้นเปนวาญิบ 

(จําเปน) เหนือมุสลิมทุกคน” บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
 

           กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใหใชหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  ในศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยจัดทําขึ้นเพ่ือใหศูนยการศึกษาอิสลามประจํา 
มัสยิด (ตาดีกา).................ไดใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมใหมีคุณภาพดานความรู ทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมท่ีมารเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิดระดับ
อิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗  ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา).................ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยกําหนดโครงสรางหลักสูตร
ทั้งในสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน สาระการเรียนรูเพ่ิมเติม ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค และสมรรถนะสําคัญของผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีนประจํามัสยิด
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน  (อิบตีดาอียะฮ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗ ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที่ ๑ ส่วนนำ�



2 หลักสูตรสถานศึกษา

  ๒.วิสัยทัศน 
 

           ศูนยอิสลามศึกษาประจํามัสยิด(ตาดีกา)........................................................................................ 
......................................................... ............................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ................................ 

 

                ๓. สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน 

 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 

ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะตามแบบฉบับของอิสลามท่ีสําคัญ ๕ ประการดังนี้ 
 ๓.๑ ความสามารถในการอานอัล-กุรฺอาน  เปนความสามารถของผูเรียนในการอานอัล-กุรฺ

อานตามหลักการอาน อันเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูศาสนาอิสลาม เพ่ือการพัฒนาตนเองดานการยึด
มั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ และการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสมและสันติสุข 

 ๓.๒ ความสามารถในการปฏิบัติตนตามหลักการอิสลาม  เปนความสามารถของผูเรียน    
ในการนําความรู ประสบการณที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางสม่ําเสมอ ทั้งดาน
การยึดมั่น  การปฏิบัติศาสนกิจ และการมีกริยามารยาทที่ดี เพ่ือการเปนมุสลิมที่สมบูรณและสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสมและสันติสุข 

 ๓.๓ ความสามารถในการอาน เขียน และสื่อสาร  เปนความสามารถของผูเรียน ในการอาน 
เขียน หลักคําสอนของอิสลามที่มาจากอัล-กุรฺอานและอัลฮะดีษ อันเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรู
อิสลาม ความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู        
ความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยง    
ตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการ
สื่อสาร  การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือ
นํามาเปนเครื่องมือ ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม   เพ่ือการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน
ในสังคมไดอยางเหมาะสมและสันติสุข   

๓.๔ ความสามารถในการคิดวิเคราะห และ การแกปญหา เปนความสามารถในการคิด
วิเคราะห    คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ  และการคิดอยางมีระบบ 
ความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ   ไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม  
การแสวงหาความรู หรือประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยคํานึงถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม

 ๓.๕ ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอม การอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยาง



3หลักสูตรสถานศึกษา

๔. มาตรฐานการเรียนรู 

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม การมีจิตสาธารณะ
บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม  และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง ผูอ่ืน และ
สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮ)พุทธศักราช ๒๕๕๙/
ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗ กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใชเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ๙ สาระการเรียนรูดังนี้ 

๔.๑ อัลกุรอาน 

๔.๒ อัลฮะดิษ 

๔.๓ อัลอะกีดะฮ 
๔.๔ อัลฟกฮ 
๔.๕ อัลอัคลาก 

๔.๖ อัตตารีค 

๔.๗ ภาษาอาหรับ 

๔.๘ ภาษามลายูอักษรยาวี 
๔.๙ ภาษามลายูอักษรรูมี 
สาระการเรียนรูทั้ง ๙ สาระ ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนระบุสิ่งที่ผูเรียนพ่ึงรู พึงปฏิบัติมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมพึงประสงคเมื่อจบ
การศึกษาแตละระดับนอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนหลักสูตรใหรูวาตองการอะไร จัดการเรียนรู
อยางไร  ประเมินอยางไร และเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟรฎอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดอียะฮ)พุทธสักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮศักราช ๑๔๓๗ 
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๕. ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น ซึ่ง
สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความรูเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใชในการกําหนด
เน้ือหาจัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดผลประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน 

 โดย   หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ไดกําหนดตัวชี้วัดชั้นปที่ ๑  ถึงปที่ ๖ เพ่ือใชเปนเปาหมายในการพัฒนา
ผูเรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผูเรียนดานตาง ๆ ไวแตละสาระ 
 โดย หลักสูตรดังกลาวจะกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจ
ตรงกัน ดังนี้ 
 
กอ  ๑   อต ๑/๒  
  

อต ๑/๒         ตัวชี้วัดอิบติดาอียะฮฺ ชั้นปที่ ๑ ขอที่ ๒ 
๑                 มาตราฐานขอที่ ๑ 
กอ               สาระอัลกุรอาน 
 
กอ  หมายถึง   สาระอัลกุรฺอาน 
ฮด  หมายถึง สาระอัลฮะดีษ 
อก  หมายถึง   สาระอัลอะกีดะฮฺ  
อฟ  หมายถึง   สาระอัลฟกฮฺ 
อล  หมายถึง สาระอัลอัคลาก 
ตร  หมายถึง    สาระอัตตารีค 
อร  หมายถึง    สาระภาษาอาหรับ 
มย  หมายถึง    สาระภาษามลายูอักษรยาวี 
มร  หมายถึง    สาระภาษามลายูอักษรรูมี 
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๖. สาระการเรียนรู 
 
 
 

 

กําหนดหลักสูตรเปน ๖ ชั้นป 
  ๖.๑ สาระการเรียนรูพื้นฐาน 

 สาระที่ ๑  อัลกุรฺอาน 
                 สาระที่ ๒  อัลฮะดีษ 
                 สาระที่ ๓  อัลอะกีดะฮฺ  
                 สาระที่ ๔  อัลฟกฮฺ  
                 สาระที่ ๕  อัลอัคลาก  
                 สาระที่ ๖  อัตตารีค  
                 สาระที่ ๗  ภาษาอาหรับ 
                 สาระที่ ๘  ภาษามลายูอักษรยาวี 
                 สาระที่ ๙  ภาษามลายูอักษรรูมี 
            ๖.๒ สาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
                 สาระที่ ๑ ภาษาอังกฤษ 
                 สาระที่ ๒ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสาร 
 
 

๗. สาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู 
 

                       หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ กําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ๙ สาระการเรียนรู  จํานวน ๙ 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 

สาระท่ี ๑ อัล-กุรฺอาน 
มาตรฐาน  กอ ๑  เขาใจประวัติความเปนมา  ความสําคัญ หลักการอานอัลกุรอาน สามารถอาน ทองจํา      
                      และอรรถาธิบายอัลกุรฺอาน  ยึดมั่นคําสอนในอัลกุรอานและนํามาปฏิบัติใน 
                      ชีวิตประจําวัน 
 
 

สาระท่ี ๒ อัลฮะดีษ 
มาตรฐาน  ฮด ๑  เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอน 
                      อัลฮะดีษ และนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
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สาระท่ี ๓ อัลอะกีดะฮฺ  
มาตรฐาน  อก ๑  เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคี 
                     ตออัลลอฮฺเพ่ือเปนบาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ 
                     เครงครัด และสามารถแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือการอยูรวมกันอยางมี   
                     ความสุข 
 
 

สาระท่ี ๔ อัลฟกฮฺ  
มาตรฐาน อฟ ๑  เขาใจ เห็นคุณคา ปฏิบัติตามกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮ  
                     มุอามาละฮ และอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถนํามา 
                     วิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของเหตุผล และดํารงชีวิตในสังคมอยางมี 
                     ความสุข 
 
 

สาระท่ี ๕ อัลอัคลาค  
มาตรฐาน  อล ๑  เขาใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถนํามาใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชนตอ 
                      ครอบครัวสังคมและสิ่งแวดลอม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการดําเนิน 
                      ชีวิตไดอยางถูกตองเพ่ือการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค  
มาตรฐาน ตร ๑  เขาใจความหมาย ความสําคัญของประวัติอิสลามสมัยนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ  
                     วะสัลลัมและบรรดาเศาะฮาบะฮฺ  มีความภูมิใจในการดําเนินชีวิตตามแนวทางของ 
                     นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเศาะหาบะฮฺ   
 
 

สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ 
มาตรฐาน  อร ๑  เขาใจกระบวนการฟง พูด อานและเขียน  เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษา 
                      อาหรับเพ่ือการเรียนรูสื่อสาร คนควา ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย  
 
 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี 
มาตรฐาน  มย ๑  เขาใจ กระบวนการฟง พูด อาน และเขียน  เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษา 
                      มลายูเพื่อการเรียนรู สื่อความหมายและคนควาความรู  จากแหลงวิทยาการเก่ียวกับ 
                      ศาสนาอิสลามอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ  
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สาระท่ี ๙ ภาษามลายูอักษรรูมี 
มาตรฐาน  มร ๑  เขาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษามลายู 
                      อักษรรูมีเพ่ือการเรียนรูสื่อความหมายและคนควาความรูจากแหลงวิทยาการอยาง 
                      สรางสรรคมีประสิทธิภาพและส่ือสารกับประชาคมอาเซียนได 
 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ไดกําหนดสาระการเรียนรูเพิ่มเติม 
 

                     สาระท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ 
                     สาระท่ี ๒ ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร หรือภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสาร 

 

โดยกําหนดผลการเรียนรู ดังนี้ 
 

ชั้นปที่ ๑ 
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆได 
 ๒. อาน เขียน และบอกคําศัพทตามคําสั่งได 
 ๓. สนทนาประโยคสั้นๆ ได 
 

ชั้นปที่ ๒ 
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆ ได 
 ๒. อาน เขียนคําศัพท และประโยคสั้นๆ ได 
 ๓. ฟง อาน และบอกความหมายของคํา และประโยคสั้นๆ ได 
 ๔. ตอบคําถามจากการฟงประโยคสนทนาสั้นๆ ได 
 

ชั้นปที่ ๓ 
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งที่ฟงหรืออานได 
 ๒. อาน  เขียนคํา กลุมคํา  และประโยคได 
 ๓. ตอบคําถามจากการฟง หรืออานได  
 ๔. สนทนาประโยคสั้นๆ ได 

ชั้นปที่ ๔ 
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งคําขอรอง และคําแนะนําตางๆได 
 ๒. อาน  และเขียนคํา กลุมคํา  ประโยค และขอความตางๆ ได 
 ๓. ตอบคําถามจากการฟง และอานประโยคและขอความได  
 ๔. สนทนาในสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองที่เกิดข้ึนในหองเรียนได 
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ชั้นปที่ ๕ 
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งคําขอรอง และคําแนะนําที่ฟง และอานได 
 ๒. อาน ประโยค ขอความ และบทความสั้นๆได 
 ๓. บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากประโยค ขอความ และบทความสั้นๆได  
 ๔. ใชประโยคเพ่ือสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเปนทางการและไมเปน 
          ทางการ  

ชั้นปที่ ๖  
 ๑. ปฏิบัติตามคําสั่งคําขอรอง และคําแนะนําที่ฟง และอานได 
 ๒. อาน  ประโยค ขอความ และบทความได 
 ๓. บอกใจความสําคัญ และตอบคําถามจากประโยค ขอความ และบทความได  
 ๔. ใชประโยคเพ่ือสื่อความหมายตามบริบทตางๆ ในการสนทนาทั้งท่ีเปนทางการและไมเปน 
          ทางการ 

 

 

๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
 
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ 

ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ มุงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ๑๐  ประการดังนี้ 
 

๘.๑ รักอัลลอฮฺและรอซูล 
๘.๒ รักบิดามารดา 
๘.๓ รักการอานอัล-กุรอฺานและการละหมาด 
๘.๔ มีมารยาทท่ีดี 
๘.๕ มีความซื่อสัตยสุจริต 
๘.๖ มีความรับผิดชอบ 
๘.๗ มีวินัย  
๘.๘ รักความสะอาด 
๘.๙ มีจิตสาธารณะ 
๘.๑๐ มีความผูกพันกับมัสยิดและโรงเรียน 
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๙. โครงสร้างเวลาเรียน
        หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/

ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ก าหนดกรอบเวลาในการจัดการเรียนรู้ ๙ สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการ
เรียนรูเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

สาระ 
ชั้นและเวลาเรียน 

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ 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.ภาษามลายู(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 

บทที่ ๒ โครงสร้�งสถ�นศึกษ�/โครงสร้�งหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๑ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๑๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๑๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๑๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๑๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๑๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๑๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๑๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๑๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๑๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๑๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๑๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๑๒๐๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๒ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๒๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๒๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๒๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๒๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๒๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๒๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๒๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๒๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๒๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๒๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๒๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๒๒๐๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
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     โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๓ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๓๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๓๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๓๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๓๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๓๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๓๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๓๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๓๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๓๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๓๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๓๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๓๒๐๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
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       โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๔ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๔๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๔๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๔๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๔๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๔๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๔๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๔๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๔๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๔๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๔๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๔๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๔๒๐๑ ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
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          โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีท่ี ๕ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๕๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๕๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๕๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๕๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๕๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๕๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๕๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๕๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๕๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๕๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๕๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๕๒๐๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีที่ ๖ 
 
 

 
รายวิชา/กิจกรรม 

 
เวลาเรียน(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๔๐๐ 

กอ ๑๖๑๐๑ อัลกุรอาน ๘๐ 
ฮด ๑๖๑๐๑ อัลฮะดีษ ๔๐ 
อก ๑๖๑๐๑ อัลอะกีดะฮฺ ๔๐ 
อฟ ๑๖๑๐๑ อัลฟิกฮฺ ๔๐ 
อล ๑๖๑๐๑ อัลอัคลาค ๔๐ 
ตร ๑๖๑๐๑ อัตตารีค ๔๐ 
อร ๑๖๑๐๑ ภาษาอาหรับ ๔๐ 
มย ๑๖๑๐๑ ภาษามลายู(อักษรยาวี) ๔๐ 
มร ๑๖๑๐๑ ภาษามลายู (อักษรรูมี) ๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม ๔๐ 
อ   ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษหรือ 

๔๐ มย ๑๖๒๐๑ ภาษามลายูอักษรยาวีเพ่ือการสื่อสารหรือ  
มย ๑๖๒๐๑ ภาษามลายูอักษรรูมีเพ่ือการสื่อสารหรือ 
อร ๑๖๒๐๑ ภาษาอาหรับเพ่ือการสื่อสาร 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๔๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๔๐ 

                

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐาน
ของแต่ละรายวิชาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน
พื้นฐาน ๔๐๐ ชั่วโมงต่อปี และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 การจัดการเรียนรู้สาระเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารหรือภาษาอาหรับเพื่อ
การสื่อสารให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาจัดตามความพร้อมของ  
แต่ละสถานศึกษา 
 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หรือสถานศึกษาจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น       
ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ชั่วโมงต่อปี หากเปิดสอนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูเพื่อการ
สื่อสารหรือภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร) จะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ชั่วโมงต่อปี 
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๑๐.คําอธิบายรายวิชา 

            

                          การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  ไดจัดทําคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน ๙ สาระการเรียนรู และจัดทํา
คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) กําหนด ดังน้ี 
 

สาระที่ ๑ อัลกุรฺอาน 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๑ อัลกุรอาน            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลกุรอาน            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๑ 
รหัส  กอ ๑๑๑๐๑            เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประวัติความเปนมาของอัลกุรฺอาน 
พยัญชนะ และสระภาษาอาหรับพยัญชนะ (حروف هجائية )การอาน ฟตหะฮฺ กัสเราะฮฺ และฏ็อมมะฮฺ 
การอานและการทองจําสูเราะฮฺดังนี้ อัลฟาติหะฮฺ ( الفاحتة )อันนาส(الناس)อัลฟะลัก ( الفلق) อัลอิคลาศ      

 ( اإلخالص )
โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก

 เพ่ือใหเกิดทักษะการอานที่ถูกตอง 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
 

กอ ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  อต.๑/๔ 
   
รวมท้ังหมด ๔ ตัวชี้วัด 

บทที่ ๓ ส�ระก�รเรียนรู้/คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

๑๐. คำาอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๑ อัลกุรอาน            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู   อัลกุรอาน            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๒ 
รหัส  กอ ๑๒๑๐๑            เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา  อธิบาย และสรุปเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาโองการแรก  สรุป
เกี่ยวกับพยัญชนะ และสระอัลกุรอานเกี่ยวกับพยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ การอานฟตหะตัยน กัส
เราะตัยน และฏ็อมมะตัยน(ตันวีน) การอานอะลิฟลามท่ีมีสระสุกูน (กอมารียะฮ)และชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ) 
การอานพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ  อานและการทองจําสูเราะฮฺ อัลมะสัด (املسد)   อัลนัศรุ 
       บอกประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติตนตาม (الكوثر)  อัลเกาษัร  (الكفرون) อัลกาฟรูน  (النصر)
อัลกุรอาน  

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดทักษะการอานอัลกุรอานที่ถูกตอง  -  

 
 

รหัสตัวช้ีวัด  
 
          กอ ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔ 
 
รวมท้ังหมด ๔ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรูอัลกุรอาน           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๓ 
รหัสวิชา กอ ๑๓๑๐๑            เวลาเรียน   ๘๐  ชั่วโมง/ป 
 

            ศึกษาอธิบาย  คุณคา ประโยชน มารยาท และความประเสริฐของการอานและฟงอัลกุรอาน  
ฝกทักษะกระบวนการอาน หุกุมนูนสากีนะฮฺและตันวีน(نون ساكنة دان تنوين )หุกุม อิซฮารฺ( حكوم
  (إدغام بالغنة) และหุกุมอิดฆอมบิลาฆุนนะฮฺ (إدغام مع الغنة)หุกุมอิดฆอมมะอัลฆุนนะฮฺ    (إظهار
 การอานและทองจําสูเราะฮฺ อัลมาอูน (املاعون) กุร็อยชฺ (سورة قريش) อัลฟล(سورة الفيل) อัลฮุมะ
ซะฮฺ (سورة اهلمزة ) และอัลอัศรฺ (سورة العصر)ได 

ตระหนักและเห็นคุณคา ประโยชน และความประเสริฐของการอานและฟงอัลกุรอานสามารถ
อานอัลกุรอานตามหลักการที่กําหนดและสามารถทองจําซูเราะฮฺที่กําหนดได 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการอาน ฟง ทองจําและกระบวนการสรางความ
ตระหนักสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม  และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
           กอ ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  อต.๓/๔ 
 
รวมท้ังหมด  ๔ ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระที่ ๑  อัลกุรอาน            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลกุรอาน           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๔ 
รหัส  กอ  ๑๔๑๐๑             เวลา ๘๐  ชั่วโมง / ป 
 

 ศึกษา อธิบายความหมายของสูเราะฮอัลฟาติหะฮฺ (سورة الفاحتة)  สูเราะฮฺอันนาส (سورة الناس) 
และสูเราะฮฺอัลฟาลัก (سورة الفلق)  หุกุมนูนสากีนะฮฺและตันวีน  หุกุมอิคฟาอฺ (  فأإخ حكوم )    
หุกุมอิกลาบ (حكوم إقالب ) การอานและทองจําสูเราะฮฺอัตตะกาษุร (  سورة التكاثر ) 
อัลกอริอะฮฺ (سورة القارعة) อัลอาดิญาตฺ ( ���سورة ال�ا) อัซซัลซะละฮฺ (سورة الزلزلة)อานอัลกุรอาน      
ุซที่ ๑  
 โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ  กระบวนการปฎิบัติ  กระบวนการสรางความตระหนัก 
และเห็นคุณคาเพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
    
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
          กอ ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔ 
 
รวมท้ังหมด ๔ ตัวชี้วัด    
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๑ อัลกุรอาน            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลกุรอาน           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส กอ ๑๕๑๐๑            เวลา ๘๐ ชั่วโมง / ป 
 

 ศึกษา อธิบาย และสรุปความหมาย ความสําคัญ และความเปนมาของสูเราะฮฺอัลอิคลาศ  (  سورة
การอานอัลกุร (سورة الكافرون)และอัลกาฟรูน (سورة النصر)อัลนัศรุ (سورة املسد)อัลมะสัด   (االخالص
อานุซอฺที่ ๒ ตามหลักการอานอัลกุรอาน หุกุมมีม(حكوم ميم) หุกุมรออฺ(حكوم راء) และหุกุมก็อลเกาะ
ละฮฺ (حكوم قلقلة)  ทองจําสูเราะฮฺอัลบัยยินะฮฺ(سورة البينة) อัลก็อดรฺ ( درسورة الق ) และอัลอะลัก  ( سورة
  บอกประโยชนและคุณคาในการอานอัลกุรอาน   (العلق

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะการอาน ทองจํา หลักการอาน และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
           กอ ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  อต.๕/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๑ อัลกรุอาน      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลกุรอาน      ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ ๖  
รหัส กอ ๑๖๑๐๑           จํานวนเวลา ๘๐ ชั่วโมง/ป      
 
            ศึกษา ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและอรรถธิบายของสูเราะหอัลเกาษัร )الكوثر(     
อัลมาอูน   )املاعون(  กุรอยซ )الفيل(     อัลฟล  )(قريش     หลักการอานอัลกุรอาน หุกุมมัดอัศลีย  ) مد
)اصلي มัดมุตะศีล )مدمتصل(   มัดมนฟะศิล    )منفصل( มัดลีน  )مدلني( มัดอาริฎิลิสสุกู مدعارض (   
อานอัลกุรอานุซที่๓  อานและทองจําสูเราะฮฺอัตตีน  )للسكون )العصر(  อัลอัศร  )التني(  อัฎฎฮา 

)الضحى(  
          ตระหนักและเห็นคุณคาของการอานอัลกุรอานโดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการ
ปฏิบัติและกระบวนการสรางความตระหนักตอการอานอัลกุรอาน 

 
 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

กอ ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  
 
รวมท้ังหมด ๔ ตัวช้ีวัด   
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สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 

สาระที่ ๒  อัลฮะดีษ            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฮะดีษ           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชัน้ปท่ี ๑ 
รหัส ฮด ๑๑๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบาย บอกความสําคัญและเห็นคุณคาของความหมายและความสําคัญของอัลหะดีษ อัล
หะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา  َحسن:  ابن ماجه( مسلمٍ  على كلِّ  ةٌ ضَ يْ رِ فَ  مِ لْ عِ الْ  بُ لَ ط(  ความสะอาด  ُّور هُ الط

مسلم)( انِ ميَْ اإلِ  رُ طْ شَ   ความอดทน  َىتَّ الشَّوكِة ُيَشاُكها َما ِمن مصيبٍة تصيُب املسِلَم االَّ كفََّر ُهللا ِ�َا َعْنُه، ح
)متفق عليه(  จริยธรรมที่ดี  ِاَ بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَكارَِم اَألْخَالق )صحيح: مالك ( ِإمنَّ  การใหสลาม  َى َأَوال أَُدلُُّكْم َعل

َنُكمْ َشْيٍء ِإَذا فـََعْلتَ  ُتْم؟ أَْفُشوا السَّالَم بـَيـْ ُموُه َحتَابـَبـْ  บุคลิกภาพที่นายกยอง  ِا َال مَ  هُ كُ ْر تَـ  ءِ رْ مَ الْ  مِ َال سْ إِ  نِ سْ حُ  نْ ن مِ إ 
)صحيح: ابن حبان ( هِ يْ نِ عْ يَـ    

 โดยใชกระบวนการอาน เขียน ทองจํา การสังเกต เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจหลักการอัลฮะดีษ 
เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนอัลฮะดีษไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
          ฮด ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓ 
 
รวมทังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๒ อัลฮะดีษ                                                  รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรูอัลฮะดีษ                       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๒ 
รหัส ฮด ๑๒๑๐๑             เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย และสรุป ความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
เกี่ยวกับ หลักการอิสลาม  การอบรมตักเตือน (  ُحمَمًَّدا  َوأَنَّ  هللاُ  إَِلَه ِإالَّ  أَْن الَ  ُم َعَلى َمخٍْس َشَهاَدةِ ْسالَ ُبِينَ اإلِ 

ليه)(متفق ع  َرَمَضانَ  َوَصْومِ البيت ِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوَحجِّ الَ َوِإَقاِم الصَّ  َرُسوُل هللاِ  ) การอบรมตักเตือน ( ْيُن الدِّ
متفق عليه)( وعامَِّتهم سلمنيَ امل وألئمَّةِ  ولرسوِلهِ  ولكتاِبهِ  �ِ :  قال ؟ ملن:  قلنا النَِّصْيَحةُ  ) การพูดที่ดี  الكلمُة

(متفق عليه)  الطيبُة صدقةٌ   การเคารพตอบิดามารดา  ، ِلَواِلَدْيهِ  اقُّ ـاْلعَ :  َمةِ اْلِقَيا يـَْومَ  ِإلَْيِهمْ  هللاُ  يـَْنظُرُ  ال َثالثَةٌ  
(ابن حبان صحيح) َأْعَطى ِمبَا َواْلَمنَّانُ  ، اخلَْْمرِ  َوُمْدِمنُ    : การละหมาด   ُذِّ الفَ  صالةَ  َتفُضلُ  اجلماعةِ  صالة 

(متفق عليه)  َدَرَجةً  وعشرين بسبعٍ  ความยําเกรงตออัลลอฮฺ 
(مسلم)  َحرامٌ  ُمسِكرٍ  وَُكلُّ  َمخرٌ  ُمسِكرٍ  كلُّ  และยาเสพติด ثَُما هللاِ  اتَّقِ      احلََْسَنةَ  يَِّئةَ ـالسَّ  َوَأْتِبعْ  ُكْنَت، َحيـْ

(الرتمذي : حسن) َحَسنٍ  ِخبُُلقٍ  الناس َوَخاِلقِ  َمتُْحَها،  
 
โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ การอาน การทองจํา เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ  เห็นคุณคาและนําพาสูการปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษ 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

          ฮด ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓ 

รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 



24 หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๒ อัลฮะดิษ     รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฮะดิษ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๓     
รหัส ฮด  ๑๓๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย สรุปความหมาย ความสําคัญ และเห็นคุณคาของอัลหะดีษที่เกี่ยวกับ หลักการอี
หมาน ْريِِه ِ�ْلَقَدِر خَ  اآلِخِر َوتـُْؤِمنَ ُسِلِه َواْليَـْوِم َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َورُ  �ِ َأْن تـُْؤِمَن �ِ : قَاَل . َفَأْخِربِْين َعْن اِإلميَاِن  
(متفق عليه)  َوَشرِّه ลูกที่ดี  علمٍ  أو  جاريةٍ  صدقةٍ  من إال  ثالثةٍ  من إال عمُله عنه انقطع انُ سَ نْ اإلِ  اتَ مَ  اذَ إِ  

(مسلم)   له يدعو صاحلٍ  ولدٍ  أو  به ينتفعُ   การปฏิบัติในสิ่งที่ดี (متفق عليه)     َصَدَقةُ  ُكلُّ َمْعُروفِ   มารยาท
ที่ดี     ُُخُلًقا (أبو داود : صحيح) َأْحَسنـُُهمْ  ِإميَا�ً  اْلُمْؤِمِننيَ  َأْكَمل  การใหอภัย  َّضلَ أف شيًئا يُعطوا مل الناسَ  إن 

(رواه البزار : حسن)    هللاَ  فسُلومها والعافيةِ  العفوِ  من  บาปใหญ لكبائرَ ا وسلم عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  ذكر 
(متفق عليه)  الوالدْين وعقوقُ  النفِس، وقتلُ  �ِ�، الشركُ :فقال  ความโปรดปรานของบิดามารดา الرَّبِّ  رَِضى 

(الرتمذي : حسن) الَواِلدِ  َسَخطِ  يف الرَّبِّ  َسَخطُ  و ، الَواِلدِ  رَِضى يف  ความรักตอครอบครัว   ْمْ َخيـْرَكُ  َخيـْرُُكم 
رُُكمْ  وأ� ألهِلهِ  َفَدُعوُه (الرتمذي : حسن) صاِحُبُكمْ  ماتَ  وإذا ألهِلي َخيـْ   และโทษยาเสพติด شِربَ  َمن 

نيا يف اخلمرَ  (البخاري) ِخرَةِ اآل يف ُحرَِمها ، منها يُتبْ  مل مثَّ  ، الدُّ   
โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ  กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู เห็น

คุณคา ความสําคัญ สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางสงบสุข 

 

  
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ฮด ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓ 

รวมท้ังหมด ๓ ตัวช้ีวัด  

 



25หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๒ อัลฮะดิษ              รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู อัลฮะดีษ             ชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๔ 
รหัส ฮด ๑๔๑๐๑      จํานวน ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของอัล-หะดิษเก่ียวกับอัลฮะดีษท่ีเกี่ยวกับ อิฮซาน  مااإلحسان؟قال

)عليه متفق(يراك فإنه التراه إن فإنك.  تراه كأنك أنتعبدهللا"    รักในความเปนพ่ีนอง  بَّ حيُِ  حىت أحدُكم اليُؤِمنُ 
)عليه متفق( لنَـْفِسه ماحيُِبُّ  ألخيه ภัยยาเสพติด  ُوالُمدمنُ  اليدخل، :  ائيلنسا رواه( مخرٍ  اجلنََّةمنَّاٌن،والعاقٌّ

)صحيح  การปฏิบัติในสิ่งที่ดี )البخاري( َصَدَقةُ  َمْعُروفِ  ُكلُّ     การมีสัจจะ  َّدقَ  إن  الِربِّ،وإنَّ  إىل يَهدي الصِّ
)عليه متفق(صدِّيًقا َيكونَ  حىتَّ  لَيصُدقُ  الرَُّجلَ  اجلنَِّة،وإنَّ  إىل الِربَّيَهدي  การเชื่อมความสัมพันธ  ُّاملسلمِ  َحق 

)عليه متفق(لعاطسِ ا اجلنائِز،وإجابُةالدعوِة،وَتشميتُ  ردُّالسالِم،وعيادُةاملريِض،واتباعُ :  سٌ مخ املسلمِ  على  การ

บริจาค และการละอายตอ   )مسلم( نتعولُ وابدْأمب اليِدالسُّْفلى واليُدالُعلياخريًامن َظْهرَِغِينِّ  الصََّدَقِةَعَلى اْفَضلُ 

บาป  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  له ياِءفقالاحل ِمنَ  أخاه األنصارِوهويَِعظُ  ِمنَ  مرَّبرجلٍ  مَ وسلَّ  عليهِ  هللاُ  صلَّى رسوَال�ِ  أنَّ 
)البخاري(اإلميانِ  احلياَءِمنَ  فإنَّ  دعه وسلَّمَ  عليهِ   รวมถึงการสรุปใจความสําคัญอานทองจําและเขียนอัลฮะดีษ

ไดเห็นคุณคาการปฏิบัติตามคําสอนจากอัลฮะดษีที่กําหนดและสามารถอธิบายถึงความหมายหลักการ
อิสลามอยางสมบูรณแบบ 

 โดยใชกระบวนการความรูความเขาใจกระบวนการปฏิบัติอัล-หะดิษและกระบวนการสรางความ
ตระหนักและพึงพอใจเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

รหัสตัวชี้วัด 

 

ฮด ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชั้วัด 



26 หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๒ อัลฮะดีษ            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลฮะดีษ           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส ฮด ๑๕๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง / ป 

 

ศึกษา อธิบาย สรุปความหมายและทองจําอัล-หะดีษที่เก่ียวกับความสําคัญในการแสวงหาความรู  
)مرواه مسل.(اجلنةِ  إىل طريًقا به له هللاُ  سهَّل َمْن َسَلَك َطرِيـًْقا يـَْلَتِمُس ِفْيِه ِعلماً   คุณคาของการศึกษา هللاُ  يُرِدِ  َمن 

)متفق عليه( الدِّينِ  يف يـَُفقِّْههُ  َخرياً  بِهِ   การหามสิ่งที่ฮารอม ٌ، احلاللُ   ٌ، واحلرامُ  بنيِّ  يعلُمها ال هاتٌ ُمَشبَّ  ينهماوب بنيِّ
َُشبَّهاتِ  اتقى فَمنِ  الناِس، من كثريٌ 

)متفق عليه( هاتِ الشُّبُ  يف وَقع وَمن وِعرِضه، لديِنه استربَأ امل  รักและเมตตาผูที่
ออนกวาและใหเกียรติผูที่อาวุโส )حسن: ي الرتمذ( كبريِ� َشَرفَ  يَعِرفْ  وملَْ  َصغريَ� يَرحمُ  ملَْ  َمنْ  ِمنَّا ليس       
การเมตตาตอสัตว )متفق عليه( األرضِ  شِ خشا من �كلُ  ترتْكها ومل ُتسِقها ومل ُتطِعْمها مل هرَّةٍ  يف امرأةٌ  ُعذِّبتِ  
การงานที่ดี َلهُ  أحدكم �خذَ  َألَنْ    نم هُ لَ  خريٌ  ، وجَههُ  �ا هللاُ  َيُكفَّ ف ، فَيبيعها ظهرِهِ  على احلطبِ  ِحبْزَمةِ  فَيْأِيت  ، َحبـْ

)البخاري( منعوهُ  أو أعطوهُ  ، الناسَ  يسألَ  أن  การพ่ึงพาตนเอง  منِ املؤ  منَ  هللاِ  إىل وأحبُّ  خريٌ  القويُّ  املؤمنُ  
)مسلم( تعِجزْ  وال ��ِ  واسِتِعن ، ينفُعكَ  ما على احِرص ، خريٌ  كلٍّ  ويف ، الضَّعيفِ   โทษยาเสพติด  اخلمرِ  ُمدمنُ  

)حسن: رواه أمحد (َوَثٍن  كعابدِ  هللاَ  لقيَ  مات إن  การสรางความสัมพันธที่ดี  ، هرزقِ  يف َله يبُسطَ  أن أحبَّ  َمن 
)متفق عليه( َرِمحَهُ  فلَيِصلْ  ، أثَرِه يف َله ويُنَسأَ   และการปฏิบัติตอเด็กกําพรา  وأشارَ .  َكذاهَ  اجلنَّةِ  يف اليتيمِ  وَكافلُ  أ� 

)البخاري( شيًئا بيَنهما وفرَّجَ  ، والُوسطى �لسَّبَّابةِ 
 

บอกประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติตนตามบทอัลหะดีษเก่ียวกับความสําคัญในการแสวงหา
ความรู คุณคาของการศึกษา การหามสิ่งที่ฮารอม รักและเมตตาผูที่ออนกวาและใหเกียรติผูที่อาวุโส การ
เมตตาตอสัตว การงานที่ดี การพึ่งพาตนเอง โทษยาเสพติด การสรางความสัมพันธุที่ดี การปฏิบัติตอเด็ก
กําพรา โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
          ฮด ๑  อต ๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓                                                                                        
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 



27หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี  ๒ อัลฮะดีษ      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฮะดีษ             ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๖        
รหัส ฮด ๑๖๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย ความแตกตางของอัลฮะดีษกับอัลกุรฺอาน และการอาน สรุปใจความสําคัญ และ
การทองจําอัลฮะดีษ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในสิ่งที่ดี ما �يتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما)
 การปฏิบัติตนตอบิดามารดา  استطعتم فإمنا أهلك الذين من قبلكم  كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم)

هللا قال: الصالة( أي؟ قال:  على وقتها. قال مث أي؟ قال: مث بر الوالدين. قال: مث أي العمل أحب إىل 
(َأال أُنـَبُِّئُكْم �َِْكَربِ اْلَكَبائِِر قـُْلَنا : بَـ َلى َ� َرُسوَل ا�َِّ قَالَ   การหามเนรคุณตอบิดามารดา اجلهاد يف سبيل هللا)

اْلَواِلَدْيِن) اِإلْشَراُك ِ��َِّ ، َوُعُقوقُ    การปกปดความลับของผูอ่ืน  ( ه هللا ال يسرت عبٌد عبًدا يف الدنيا إال َسرت 
(من     การใหเกียรติมุสลิม  (إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب) การตอบรับงานวะลีมะห (يوم القيامة

م ضيفه، ومن كان فليكر  كان يؤمن �� واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره، ومن كان يؤمن �� واليوم اآلخر
و ليسكت ) خريًا أ خر فليقل  آل � واليوم ا � โท يؤمن  ษ ของย า เสพ ติ ด ِرَبَه     َوَشا ْمَر  خلَْ �َُّ ا (َلَعَن ا
َتاَعَه َوَحاِمَلَها َواْلَمْحُموَلَة ِإلَ ْيِه َوآِكَل َمثَِنَها) حرم لباس  การแตงกาย َوَساِقيَـَهاَوَعاِصَرَها َوُمْعَتِصَرَهاَوَ�ئَِعَها َوُمبـْ
ال خيلون رجل  การหามอยูตามลําพังระหวางชายหญิง (احلرير والذهب على ذكور أميت وأحل إل��هم) 
(َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ  ِقيَل َما ُهنَّ �َ  َرُسوَل ا�َِّ : สิทฺธิมุสลิมตอมุสลิม (�مرأة إال مع ذي حمرم)
َذا  ْتهُ  َوِإ َذا َعَطَس َفَحِمَد ا�ََّ َفَسمِّ َذا اْستَـْنَصَحَك َفاْنصَ ْح َلُه َوِإ ِجْبُه َوِإ َذا َدَعاَك  َفَأ َذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه َوِإ َقاَل ِإ
ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما   การขอดุอาอ َمِرَض فـَُعْدُه َوِإَذا َماَتَ اتَِّبْعُه)
 (تقولون)

  บอกประโยชนและคุณคาของการปฏิบัติตนตามบทอัลฮะดีษเก่ียวกับปฏิบัติในสิ่งที่ดี การปฏิบัติ
ตนตอบิดามารดา การหามเนรคุณตอบิดามารดา การปกปดความลับของผูอ่ืน การตอบรับงานวะลีมะห 
การใหเกียรติมุสลิม โทษของยาเสพติด การแตงกาย การหามอยูตามลําพังระหวางชายหญิง สิทฺธิมุสลิม   
ตอมุสลิม การขอดุอาอ  

  โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

         ฮด ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓ 
 

รวมท้ังหมด ๓ ตัวชี้วัด  
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สาระที่ ๓ อัลอากดีะฮฺ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๓  อัลอากีดะฮฺ     รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลอากีดะฮฺ    ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๑ 
รหัสวิชา อก ๑๑๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

ศึกษาอธิบาย อาน ทองจําและสรุปหลักศรัทธา (อะกีดะฮฺ) ๖ ประการ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักศรัทธา ๖ ประการ การศรัทธาตออัลลอฮฺ การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ การศรัทธาตอรอ
ซูล การศรัทธาตอคัมภีร การศรัทธาตอวันกียามะฮฺ การศรัทธาตอเกาะฎออฺและเกาะดัร ผลเสียของการไม
ศรัทธาตออัลลอฮฺ ผลดีของการศรัทธาตออัลลอฮฺ พระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑-๑๐ 
และการปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาตออัลลอฮฺ 

 
โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 

เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา เห็นความสําคัญ สามารถปฏิบัติตน ตามหลักการศาสนา         
มีคุณธรรม และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสงบสุข 

 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
อก ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓ 

 
รวมท้ังหมด ๓ ตัวช้ีวัด   
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๓  อัลอากีดะฮฺ     รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลอากีดะฮฺ    ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๒ 
รหัสวิชา อก ๑๒๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

 

             ศึกษาอธิบาย อาน บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺและพระนามลําดับ
ที่ ๑๑-๒๔  ผลเสียของการไมศรัทธาตออัลลอฮฺ ผลดีของการศรัทธาตออัลลอฮฺ การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 
จํานวนและชื่อมลาอีกะฮฺทั้ง ๑๐ รวมทั้งคุณลักษณะที่สําคัญ  การศรัทธาตอรอซูล ความแตกตาง
ระหวางนบีและรอซูล จํานวน และชื่อรอซูล ๒๕ ทาน คุณลักษณะของรอซูล (วาญิบ มุสตะฮับและญาอิซ) 
การศรัทธาตอคัมภีร(กิตาบ) จํานวน และชื่อคัมภีร ๔ เลม การศรัทธาตอวันกียามะฮฺ  สวรรคและ นรก  
การศรัทธาตอเกาะฎออฺและเกาะดัร พฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ 
 

 โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา เห็นความสําคัญ สามารถปฏิบัติตน ตามหลักการศาสนา มี
คุณธรรม และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสงบสุข 

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

อก ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔  อต.๒/๕  อต.๒/๖  อต.๒/๗ 
 
รวมท้ังหมด ๗ ตัวช้ีวัด   
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๓   อัลอะกีดะฮฺ         รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลอะกีดะฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๓     
รหัส อก  ๑๓๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบาย สรุปความหมาย ความสําคัญ และเห็นคุณคาของการศรัทธาตออัลลอฮฺ พระนาม 
ลําดับที่๒๕ – ๓๙  การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ คุณลักษณะของมลาอิกะฮฺ หนาที่ของมลาอิกะฮฺ การศรัทธา
ตอรสูล จํานวนคุณลักษณะของรสูล อูลุลอัซมี การศรัทธาตอคัมภีร  (กีตาบ)  จํานวน ชื่อ การศรัทธาตอ
วันกิยามะฮฺ ชื่อวันกิยามะฮฺและสัญญาณวันกิยามะฮฺ  อาลัมบัรซัค สวรรค และนรก ลักษณะผูศรัทธาตอ
เกาะฎออและเกาะดัร  
          โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ  กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู เห็นคุณคา 
ความสําคัญ สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมอยางสงบสุข  

 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อก ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  อต.๓/๔  อต.๓/๕  อต.๓/๖  อต.๓/๗ 
 
รวมท้ังหมด ๗ ตัวช้ีวัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระที่ ๓ อัลอากีดะฮฺ      รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู อัลอากีดะฮฺ     ชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๔ 
รหัส อก ๑๔๑๐๑      จํานวน ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญของหลักการศรัทธา พระนามของอัลลอฮในลําดับที่ ๔๐-๕๙
ความหมายและคุณลักษณะของอัลลอฮที่วาญิบ มุสตาฮีลและญาอิซความหมายมุอญิซะฮและการอมะฮ
และประเภทของซิริกและเหตุการณวันกิยามะฮ การฟนคืนชีพ มะหซัร การสอบสวน อัศศิร็อฎ นรก 
สวรรค 
 โดยใชกระบวนการศึกษา การสรางความรูความเขาใจ ฟง พูด อานเขียนและวิเคราะหถึงขอ
แตกตาง ใหเห็นคุณคาถึงหลักการศรัทธา และมีทักษะในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองสมบูรณ   

 
 
 
 
 

รหัสตัวชี้วัด 
 
          อก ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔  อต.๔/๕  อต.๔/๖ 
 
รวมท้ังหมด ๖ ตัวชั้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๓  อัลอะกีดะฮฺ                                                 รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู   อัลอะกีดะฮฺ                                         ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส อก ๑๕๑๐๑                                                       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษาอธิบาย  สรุปความหมายและความสําคัญของอีมาน อิสลาม อิฮซาน พระนาม
ของอัลลอฮฺลําดับที่ ๖๐-๗๙ คุณลักษณะของอัลลอฮฺพรอมหลักฐาน ๑-๖  ประเภทของเตาฮีด 
ชิริกเคาะฟยฺ ชิริกญะลียฺ สาเหตุ บทลงโทษ การกลับตัวของผูมุรตัด การปฏิบัติตนเปนผูศรัทธา
และนําความรูสูการแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได 

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
           อก ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓ อต.๕/๔ อต.๕/๕ อต.๕/๖ 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ตัวชี้วัด   
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๓ อัลอากีดะฮฺ                          รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลอากีดะฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๖    
รหัส อก ๑๖๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย สรุปความหมายและเห็นคุณคาความสําคัญพระนามของอัลลอฮฺ ลําดับที่ ๘๐ – 
๙๙ และคุณลักษณะของอัลลอฮฺพรอมหลักฐาน ๗-๑๓ เตาฮีดรุบูบียะฮฺ เตาฮีดอุลูฮียะอฺ เตาฮีดอัสมาอฺวัศ
ศิฟาต และผลตอบแทนของผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ นิอฺมะฮฺ เราะหฺมะฮฺ บารอกะฮฺ โทษของชิริก  ชิริก
เคาะฟย ชีริกญะลีย  การปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาและนําความรูสูการแกปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมในการ
อยูรวมกันอยางสันติสุข 
 โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรูเห็นคุณคา
ความสําคัญสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการดํารงรงชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุขสรางความตระหนัก 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อก ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  อต.๖/๕ 
 

 
รวมท้ังหมด ๕ ตัวช้ีวัด   
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สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๔ อัลฟกฮฺ            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรูอัลฟกฮฺ            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๑ 
รหัส อฟ  ๑๑๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบายและสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประโยชนและคุณคาของอิสลาม 
หลักการอิสลาม ๕ ประการ ทองจําคําปฏิญานตน (كلمة شهادة)  มุมัยยิซ  ความหมาย ประเภทและ
วิธีการชําระลางนะญิส  ความหมาย ความสําคัญของ น้ํา  แหลงน้ํา (น้ําตาน้ํา น้ําทะเล  น้ําฝน  น้ําหิมะ  
น้ําคาง  น้ําบาดาล น้ําตก) น้ําสะอาด และการละหมาด ชวงเวลาการการละหมาดฟรฎ วิธีการอาบน้ํา
ละหมาด วิธีการละหมาด คําอานในละหมาด 
 โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
           อฟ ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  อต.๑/๔  อต.๑/๕  อต.๑/๖  อต.๑/๗ 
 
รวมท้ังหมด ๗ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
สาระที่ ๔  อัลฟกฮฺ              รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฟกฮฺ              ชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๒                      
รหัส อฟ ๑๒๑๐๑              จํานวนเวลา ๔๐  ชั่วโมง 
 

 ศึกษา อธิบาย ความหมาย ความสําคัญ ประเภท เงื่อนไข และวิธีการของการชําระ ฮะดัษเล็ก
และฮะดัษใหญ  อิสตินญาอฺ ความหมาย ความสําคัญ เงื่อนไข และวิธีการ สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิส
ตินญาอฺ การอาบน้ําละหมาดความหมาย ความสําคัญ น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได วิธีการอาบน้ํา
ละหมาด สิ่งที่ทําใหเสียนํ้าละหมาด การละหมาดฟรฎ ความหมาย ความสําคัญ เวลาละหมาดฟรฎ การ 
อาซาน การอีกอมะห เงื่อนไขการละหมาดฟรฎ หลักการละหมาดฟรฺฎ วิธีการละหมาดฟรฺฎ สิ่งที่ทําให
เสียการละหมาด โทษสําหรับผูที่ไมละหมาดและการซิกรฺหลังละหมาด 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสรางความตระหนัก
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม  
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
          อฟ ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔  อต.๒/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระที ่๔  อัลฟกฮฺ            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฟกฮฺ            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๓ 
รหัส  อฟ  ๑๓๑๐๑            เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ป 
 

ศึกษา อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะของการบรรลุศาสนภาวะและหนาที่ที่วาญิบ
ตองปฏิบัติสําหรับผูบรรลุศาสนภาวะ   การละหมาด ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของการละหมาด  
การละหมาดญะมาอะฮฺ  การละหมาดุมอัต  และความประเสริฐของการละหมาดญะมาอะฮฺ การถือศีล
อดในเดือนเราะมะฎอน  ความหมาย  ความสําคัญ เงื่อนไขของการถือศิลอด หลักการและวิธีการถือ 
ศีลอด สิ่งที่ทําใหเสียการถือศีลอด  สิ่งที่เปนสุนนะฮฺ  และมักรูฮฺในการถือศีลอด  คุณคาของการถือศีลอด 
การอิอฺติกาฟในเดือนเราะมะฎอน  และโทษสําหรับผูที่ไมถือศีลอด 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ  กระบวนการปฏบิัต ิ กระบวนการสรางความตระหนัก  
และเห็นคุณคาเพ่ือนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อฟ ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  อต.๓/๔ 
 
รวมท้ังหมด ๔ ตัวชี้วัด    
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คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุมสาระการเรียนรู อัล-ฟกฮ ฺ     รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู อัล-ฟกฮฺ      ชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๔ 
รหัส อฟ ๑๔๑๐๑      จํานวน ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา  ความหมาย  ความสําคัญและประเภทของญะนาบะฮฺและอัล-ฆุสลุ จากภาวะหัยฎ     
(การมารอบเดือน) การหลั่งอสุจิ การอาบน้ําวาญิบความหมาย  ความสําคัญ บทบัญญัติของการปกปดเอา
เราะฮฺ ชายและหญิง ขอบเขตของการปกปดเอาเราะฮฺชายและหญิง โทษสําหรับผูที่ไมปกปดเอาเราะฮฺ  
ความหมาย  ความสําคัญ และประเภทการของการถือศิลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดี ถือศิลอดวันที่ ๙-
๑๐ มุฮัรรอม การถือศิลอดในเดือนเราะญับ การถือศิลอดวันนิสฟูซะอฺบาน การถือศิลอด ๖ วันในเดือน
เซาวาล การถือศิลอดวันทื่๙ ซุลหิจญะฮฺ (วันอะเราะฟะฮฺ)ความหมาย  ความสําคัญ และประเภท        
ของละหมาดสุนนะฮฺตะฮียยะตุลมัสยิดการละหมาดสุนนะฮฺเราะวาติบ  การละหมาดอีด (อีดิลฟตรี และ
อีดิลอัฏฮา ) การละหมาดสุนนะฮฺตะรอวีหฺ  การละหมาดสุนนะฮฺวิตรฺ การละหมาดสุนนะฮฺหาญัต         
การละหมาดสุนนะฮฺฎฮา และการละหมาดสุนนะฮฺตะฮัจุด ซากาต ความหมาย  ความสําคัญ ของวิธี    
การจายซากาตฟฏเราะฮฺ ระยะเวลาจายซะกาต ผูที่ตองจายซะกาตฟฏเราะฮฺ ผูที่มีสิทธิไดรับและ
ประโยชนการบริโภค วิธีการทําความสะอาดอาหารที่ฮาลาล  

โดยใชกระบวนการสรางความรู  ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
เห็นคุณคา เห็นความสําคัญ  สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
          อฟ ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔  อต.๔/๕  อต.๔/๖ 
 
รวมท้ังหมด  ๖ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๔ อัลฟกฮฺ            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลฟกฮฺ            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส อฟ ๑๕๑๐๑           เวลา ๔๐ ชั่วโมง / ป 
  

ศึกษา อธิบาย สรุปความหมาย ความสําคัญ วิธีการ และประเภทของน้ํา น้ํามุฎลัก น้ํามุสตะอฺมัล 
น้ํามุตะนัจญิส นะญิสมุฆอลลาเซาะฮฺ การชําระลางนะญิสมุฆอลลาเซาะฮฺ การตะยัมมุม ความหมาย 
ความสําคัญ เงื่อนไขการตะยัมมุม  วิธีการตะยัมมุม สิ่งที่ใชในการตะยัมยุม สิ่งที่ทําใหเสียตะยัมมุม       
การปฏิบัติตนในสถานการณผอนปรน (อัรรุคเศาะฮฺ) การละหมาดญัมอฺ การละหมาดเกาะศอรฺ การถือ    
ศิลอด อาหาร ที่ฮาลาล ประโยชนของการบริโภคอาหารที่ฮาลาล  วิธีการทําความสะอาดอาหารท่ีฮาลาล  
อาหารที่ฮารอม  สัตวที่ฮารอม ซากสัตว สิงที่มึนเมา สิ่งเสพติด โทษของการบริโภคอาหารหะรอม ซะกาต 
ความหมาย ความสําคัญ  ประเภทของซะกาต  เงินออม  ทอง  เงิน คาขาย  ฮัจญ การประกอบพิธีฮัจญ 
ความหมาย ความสําคัญ  วาญิบของการประกอบพิธีฮัจญ เงื่อนไขของการประกอบพิธีฮัจญ หลักการ
ประกอบพิธีฮัจญ  

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ และนํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
          อฟ ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  อต.๕/๔  อต.๕/๕  อต.๕/๖  อต.๕/๗  อต.๕/๘ 
 
รวมท้ังหมด ๘ ตัวชี้วัด  
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๔ อัลฟกฮ ฺ                               รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลฟกฮฺ             ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที ่๖    
รหัส อฟ ๑๖๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย สรุป ความหมายและเห็นคุณคาความสําคัญ ของซะกาต ประเภท ปศุสัตว พืชผล 
การประกอบพิธีฮัจญ ประเภทของฮัจญ สถานที่ในการประกอบพิธีฮัจญ ฮัจญมับรูร  การซื้อขาย หลักการ
ซื้อขาย การกูยืมหลักการกูยืม การชดใชหนี้ โทษของการลักขโมย การผิดประเวณี  
 โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และสรางความตระหนัก เพ่ือให
เกิดความรูเห็นคุณคาความสําคัญสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนามีคุณธรรม  จริยธรรม และนําไป
ประยุกตใชในการดํารงรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อฟ ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  อต.๖/๕  อต.๖/๖ 
 
รวมท้ังหมด ๖ ตัวชี้วัด 
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สาระที่ ๕ อัลอัคลาก 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระที่ ๕  อัลอัคลาก            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลอัคลาก           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๑ 
รหัส อล ๑๑๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบาย บอกความสําคัญและเห็นคุณคาของมารยาทที่ดีในชีวิตประจําวันและดูอาอฺ       
ในเรื่องมารยาทในการกลาวสลามและรับสลาม มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการนอน 
มารยาทในการพูด มารยาทในเขาแถว มารยาทในหองเรียน มารยาทในการใชหองน้ํา มารยาท           
ในครอบครัว มารยาทที่ดีตอผูสอนและมารยาทตอผูอาวุโสและผูมีพระคุณ 
 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสรางความตระหนัก
และพึงพอใจ เพ่ือใหผูเรียนมีมารยาทที่ดีงาม สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
        อล ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓ 
 
รวมท้ังหมด ๓ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระที ่๕   อัลอัคลาก                                       รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู   อัลอัคลาก                                   ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๒    
รหัส อล ๑๒๑๐๑              เวลา  ๔๐     ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย  สังเกต และอภิปราย ความหมาย ความสําคัญของความสะอาด การปฏิบัติตนใน
การดูแลรักษาความสะอาด รางกาย เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย โรงเรียน มัสยิด มารยาทตออัลกุรอาน 
มารยาที่ดีในชีวิตประจําวันและดุอาอฺ  มารยาทตอเพ่ือน มารยาทตอเพ่ือนบาน มารยาทตอผูมาเยือน 
มารยาทในการเยี่ยมผูปวย มารยาทตอเด็กกําพราและผูยากไร มารยาทในการรับบริการ  

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจกระบวนการปฏิบัติกระบวนการสรางความตระหนัก
และพึงพอใจเพ่ือใหผูเรียนมีมารยาทที่ดีงามสามารถอยรวมกันในสังคมอยางสันติสุข เพ่ือใหเกิดความรู 
ความเขาใจ  ความเช่ือมั่น พึงพอใจ  ชื่นชมในการปฏิบัติตามมารยาทตางๆ ในการดําเนินชีวิตเพ่ือการอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
           ฮล ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔  อต.๒/๕ 
 
รวมท้ีงหมด ๕ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๕  อัลอัคลาก               รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลอัคลาก     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๓     
รหัส อล  ๑๓๑๐๑     เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย สรุปความหมาย และความสําคัญของมารยาทที่ดีในชีวิตประจําวัน และพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับมารยาทท่ีดีในชีวิตประจําวัน มารยาทในการจาม ในการเดิน ตอบิดามารดา  ในการเขา 
ออกมัสยิด อยูมัสยิด  เขา  ออกจากบาน  การละศีลอด  การขับขี่ยานพาหนะ การเลนกีฬา ตอสถานที่
สาธารณะและสถานที่ราชการ  ตอผูนํา เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามมารยาทที่กําหนด 

โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรู เห็นคุณคา 
ความสําคัญ สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ในสังคมอยางมีความสุข 
 

 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อล ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  
 
รวมท้ังหมด ๓ ตัวช้ีวัด   
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คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๕  อัลอัคลาก      รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู อัลอัคลาก     ชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปท่ี ๔ 
รหัส อล ๑๔๑๐๑      จํานวน ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบายความหมาย ความสําคัญ และหลักฐานจากอัล-กุรฺอานและอัล-หะดีษของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  เกี่ยวกับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การระงับอารมณ ความอดทน การพูดความจริง 
การยําเกรงตออัลลอฮ การยอมจํานนตนตออัลลอฮ การมอบหมายตนตออัลลอฮ ความสํานึก การรักบาน
เกิด และพฤติกรรมท่ีหามปฏิบัติในอิสลาม ความอิจฉาริษยา ความแข็งกราว การพูดเท็จ การยุแย เปนตน 
 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ 
เห็นความสําคัญเห็นคุณคา สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไปใช 
ประยุกตในการดําเนินชีวิต ในสังคมอยางสงบสุข 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
         อล ๑  อต.๔/๑   อต.๔/๒  อต.๔/๓ 
 
รวมท้ังหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 หลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา 
สาระที ่๕  อัลอัคลาก           รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลอัคลาก           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชัน้ปท่ี ๕ 
รหัส อล  ๑๕๑๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

อธิบายความหมาย ความสําคัญพรอมอางอิงหลักฐานของหลักคําสอนดานคุณธรรมจริยธรรม ใน
เรื่องมารยาทตอบิดามารดา มารยาทตอครอบครัว มารยาทตอเพ่ือน มารยาทตอผูสอน มารยาทตอสิ่งที่
ถูกสรางโดยอัลลอฮฺ มารยาทตอผูอาวุโส มารยาทตอคนตางศาสนิก    วิธีการปฏิบัติตนตามแบบอยางของ
ทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเกี่ยวกับ การชวยเหลือผูดอยโอกาส การใฝรู การแตงกาย 
การรักษาความลับ การคบเพ่ือน ความบริสุทธิ์ใจ ความซื่อสัตยและนาเชื่อถือ การรูจักบุญคุณตอผูมี
พระคุณ(ครู/บิดาและมารดา) ความอดทน ความใจกวาง    

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ  อธิบาย  อภิปราย   คิดวิเคราะห  สังเคราะห  
สืบคน  สังเกต  เพ่ือใหเกิดการเรียนรู  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองตาม
บทบัญญัติอิสลามและแนวทางของทานรอซูล ศอลลัลอฮูอาลัยฮีวาซัลลัม และสามารถดํารงตนอยูในสังคม
อยางมีความสุข 

 
 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
           อล ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  
 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด
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๑ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๕ อัลอัคลาก        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัลอัคลาก       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๖ 
รหัส อล ๑๖๑๐๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
  

ศึกษา อธิบาย สรุป ความหมายและเห็นคุณคาความสําคัญ  หลักคําสอนคุณธรรมจริยธรรมตา
แบบอยางของทานนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัมพรอมหลักฐานอางอิง ในดาน ความยุติธรรม ความ
กลาหาหาญ ความเมตตา การรูจักประหยัด ความต้ังใจและมุงมั่นในการทํางาน ความสามัคคี / สมานฉันท 
ความพอเพียง  การมีจิตรสาธารณะ การเย่ียมญาติผูเสียชีวิต การเย่ียมสุสาน(กูโบร) การรูจักกลาวขอบคุณ 
การดูแลความสะอาดตอตนเอง การรักษาส่ิงแวดลอม และมารยาทตอสถานที่สัมคัญทางศาสนา รูจักหลีกเลี่ยง
สิ่งที่เปนอบายมุข และพฤติกรรมที่หามปฏิบัติในอิสลามในดานการนินทา การหยิ่งยโส การดาทอ การทะเลาะ 
และการดูถูก/ดูหมินผูอ่ืน ปฏิบัติตามแบบอยางของเศาะฮาบะฮอบูบักร อัศ -ศิดดีก อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏ็อบ     
อุษมาน บิน อัฟฟาน และ อะลีย บิน อะบีฏอลิบ 

โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และสรางความตระหนัก เพ่ือใหเกิด
ความรูเห็นคุณคาความสําคัญสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข  

 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

อล ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  อต.๖/๕  อต.๖/๖ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด  
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๒ 

สาระที่ ๖ อัตตารีค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๖  อัตตารีค        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู อัตตารีค        ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๑ 
รหัส ตร ๑๑๑๐๑                          เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
               ศึกษาอธิบาย ความสาคัญของประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและสรุปประวัติ  
สถานที่กําเนิด  วงศตระกูลของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การเสียชีวิตของบิดา  มารดา และ
แมนมของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ภายใต
การดูแลของปูและลุง การเลี้ยงแพะของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การเปนแบบอยางทาน  
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมความกตัญูรูคุณ  ความรัก ความเมตตา และการชวยเหลือ 

บอกประโยชน และคุณคาประวัติของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  โดยการใช
กระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก  เพ่ือใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
           ตร ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  
 
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด 
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๓ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๖ อัตตารีค      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู   อัตตารีค     ระดับ อิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๒ 
รหัส  ตร ๑๒๑๐๑      เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

  ศึกษา อธิบาย และสรุปประวัติทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ สัลลัม การเดินทางไปยัง
ประเทศชาม (ซีเรีย)  การแตงงานของนบีกับเคาะดีญะฮฺ บุตรของทานนบีมุฮัมหัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัย         
ฮิวะสัลลัม   การวางหินดํา احلجر األسود( ) แบบอยางการดําเนินชีวิตของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ความออนนอมถอมตน ความอดทน ความซื่อสัตย  ความเฉลียวฉลาด ความเที่ยงธรรม   
            โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความ
ตระหนักเพ่ือสามารถนําแบบอยางของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปใชในชีวิตประจําวัน 

 
 
 

 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
        ตร ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓ ตัวช้ีวัด   
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๔ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๖ อัตตารีค      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัตตารีค     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๓ 
รหัส ตร ๑๓๑๐๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

 เลาประวัติของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตั้งแตนบีไดรับวะหฺยุครั้งแรกและไดรับ    
การแตงตั้งใหเปนรอซูล  อธิบายการเผยแผอิสลามของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  การเผย
แผอิสลามอยางลับๆ ผูเขารับอิสลาม  การเผยแผอิสลามอยางเปดเผย  การตอตานของผูปฏิเสธอิสลาม      
การทรมานและเหยียดหยามผูรับอิสลาม 
 โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติกระบวนการสรางความตระหนักและเห็น
คุณคาเพ่ือนําแบบอยางการดําเนินชีวิตของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดานความกลาหาญ
และความรอบคอบไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 
          ตร ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด   
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๕ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๖ อัตตารีค                          รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู อัต-ตารีค       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๔  
รหัส ตร ๑๔๑๐๑        เวลา ๔๐  ชัว่โมง/ป 
 

ศึกษา ประวัติ และหตุการณ การเผยแผอิสลามของทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัม
การเขารับอิสลามของอุมัรและหัมซะฮฺ การอพยพไปหะบะซะฮฺ การเดินทางไปตอฎออิฟของทานนบีมูฮัมหมัด 
ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัม การเสียชีวิตของลุง และเคาะดีญะฮฺและเหตุการณอิสรออฺ–มิอฺรอจญและบัยอะ
ตุลอะเกาะบะฮฺครั้งที่1และคร้ังที่ 2 ตามแบบอยางการดําเนินชีวิตของทานนบีมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิ
วะสัลลัมการมีสวนรวม การประนีประนอม ความเปนผูนํา ความเสียสละ  
 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติเพ่ือให เกิดความรูความเขาใจ         
เห็นความสําคัญ เห็นคุณคา สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และนําไป ประยุกตใช     
ในการดําเนินชีวิต ในสังคมอยางสงบสุข 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

ตร ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓ 
 
รวมท้ังหมด  ๓  ตัวชี้วัด  
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๖ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระที่ ๖ อัตตารีต      รายวิชาพื้นฐาน                                               
สาระการเรียนรูอัตตารีค                 ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕
รหัส ตร ๑๕๑๐๑       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป  
 

 ศึกษาอธิบายและสรุป ความสําคัญของการฮิจญเราะฮ สาเหตุของการฮิจญ เราะฮฺการฮิจเราะฮฺ                  
สูนครมะดีนะฮฺ เกี่ยวกับ สามผูกลาหาญ  เศาะหาบะฮฺผูรวมฮิจฺเราะฮฺ  ทานนบีอยูในถ้ําษูรฺ การเดินทางจาก
ถ้ําษูรฺ  สูมะดีนะฮฺ   การตอนรับของชาวมะดีนะฮฺ ภารกิจของนบีที่นครมาดีนะฮ เกี่ยวกับ การสรางมัสยิด การ
สรางความเปนอุคุววะฮฺระหวางมุฮาญิรีนและอันศอรฺ การสรางความปรองดอง และการกอตั้งรัฐอิสลามที่นคร
มะดีนะฮฺ พรอมนําแบบอยางการดําเนินชีวิตของทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและเศาะหาบะฮฺ  
ในดาน ความเสียสละความปรองดอง มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก               
เพ่ือนําแบบอยางของทานนบีมาใชในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

ตร  ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
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๗ 

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี  ๖ อัตตารีค                               รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัตตารีค       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๖        
รหัส ตร ๑๖๑๐๑                 เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย สรุป ความหมายและเห็นคุณคาความสําคัญ ของหัจญะตุลวะดาอฺ (หัจฺอําลา) การ
วาฟาฮฺ วะศียะฮฺ (คําส่ังเสีย) ของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ วะสัลลัม และประวัติของเศาะหาบะฮฺ 
อบูบักร อัศ-ศิดดิก  อุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฎ็อบ อุษมา อิบนุ อัฟฟาน อะลีย อิบนุ อะบีฏอลิบ ประวัติสงคราม
บัดรฺ สงครามอุหุด สงครามคอนดัก และฟตหุมักกะฮฺในสมัยทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ  วะสัลลัม 
บอกประโยชนและคุณคารวมท้ังนําแบบอยางของทานนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิ วะสัลลัม และเศาะ
หาบะฮฺ ในดานความกลาหาญ ความเชื่อมั่น ความซื่อสัตย และความใฝรูไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และสรางความตระหนัก เพ่ือใหเกิด
ความรูเห็นคุณคาความสําคัญสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการ
ดํารงรงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
         ตร ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๔  ตัวช้ีวัด  
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๘ 

สาระที่ ๗ ภาษาอาหรับ 
คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๗  ภาษาอาหรับ                     รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษาอาหรับ                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที ่๑                             
รหัส อร ๑๑๑๐๑                                                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง 

 

 ศึกษาเกี่ยวกับประโยดคําสั่งงายๆและสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง อานออกเสียง  เรียนรูพยัญชนะเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูคําศัพทและประโยค เขียนจํานวนตัวเลขที่กําหนด(๑-๒๐)บอกความหมายคํา เรียนรู
คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะของรางกายเปนการเรียนรูภาษาเบื้องตน (أعضاء اجلسم) อาน เขียน บอกความหมาย
ของคําเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวเปนพ้ืนฐาน (االسرة) อุปกรณการเรียน (األدوات الدراسية) พูดแนะนําตัว
 เห็นคุณคาและมีทักษะการใชภาษาอาหรับ(التعارف)
 

         โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
เพ่ือใหเกิดทักษะ การฟง การพูด การอาน การเขียน และการใชภาษาอาหรับ 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
           อร ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  อต.๑/๔  อต.๑/๕  อต.๑/๖ 
 
รวมทั้งหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 
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๙ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ                      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษาอาหรับ            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๒ 
รหัสวิชา อร ๑๒๑๐๑             เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบายและสรุปประโยคคําสั่งงายๆที่มีคํานาม จํานวนนับ ๒๑ – ๔๐ คํา ( لكلماتا ) วันใน
สัปดาห (  อุปกรณในหองเรียน (أ��ت البيت) อุปกรณในบาน (الشهور)  เดือน (ฮิจญริยะฮ) ( األسبوع أ��
( الفصل أدوات ) สี (األلوان) ยานพาหนะ ( املواصالت النقل و ) พืชผัก (اخلضروات) อุปกรณกีฬา ( الر��ة أدوات ) 
สัตวตางๆ (  ا�يوا�ت) การแนะนําตัว การทักทาย การอวยพรส้ันๆ ( وحتية تعارف ) และประโยคสนทนาส้ันๆ 
โดยใชโครงสรางประโยคเปนคําบงชี้เฉพาะ هذا، هذه   )امساء اإلشارة ) 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ การปฏิบัติ และสรางความตระหนัก  เพ่ือใหเกิดทักษะการฟง 
การพูด การอาน การเขียนและการใชภาษาอาหรับ 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
 

อร ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔  อต.๒/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด  
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๑๐ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  ภาษาอาหรับ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๓ 
รหัส  อร  ๑๓๑๐๑      เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ป 
 

ฟง  พูด และปฏิบัติตามประโยคคําสั่งที่มีคําชี้เฉพาะ อานออกเสียงและสะกดคํานามเก่ียวกับสถานที่ 
( ) ผลไม (  )املالبس เครื่องแตงกาย (  األماكن ) สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน (  الفواكه بيئة املدرسة )  
เขียนความหมายของคําและตอบคําถามเกี่ยวกับจํานวนนับ ๔๑-๖๐  สนทนาโดยใชประโยคคําถามสั้นๆท่ี
ขึ้นตนดวย  تىم,  أين, من, ما    และเรื่องสั้นเกี่ยวกับคุณครู  ( ) โรงเรียนของฉัน ( املدرس การ (  مدرسيت
ประสบความสําเร็จในการสอบ ( االمتحان يف النجاح ) 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ  กระบวนการปฎิบัติ  และมีทักษะในการใชภาษาอาหรับเพื่อการ
เรียนรู  สื่อสารและสื่อความหมาย 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อร ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  อต.๓/๔  อต.๓/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด    



55หลักสูตรสถานศึกษา

๑๑ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ        รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู ภาษาอาหรับ       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๔ 
รหัส อร ๑๔๑๐๑        เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา  อธิบาย และบอกใจความสําคัญของเรื่องราวที่ไดฟง  บอกประเภทตาง ๆ ของคําศัพท 
ประโยคคําถามที่ขึ้นตนดวย هل,  ملاذا,   كم,  كيف  การใชคําชี้เฉพาะกับคํานามที่เกี่ยวกับสิ่งของท่ีจําเปน 
) اءاألمس และคํานามทั่วไป(احليوان) สัตว(اللوازم)  ) อาน เขียนจํานวนนับ๖๑– ๘๐ และบอกความหมายของ
ประโยค (الرتكيب)ที่กําหนดเกี่ยวกับเวลา (األوقات) และการแนะนําตัว (التعارف) บอกความหมายและตอบ
คําถามจากเรื่องสั้น (القصةالقصرية) ที่กําหนด ครอบครัวของอะฮฺหมัด (عائلةأمحد) ตื่นนอน   ( استيقظ من
) ไปโรงเรียน(النوم املدرسة إىل ) หองเรียน (الفصل)พอกับแม (الوالدين)บานของเรา (بيتنا) มารยาทในการ
รับประทานอาหาร (أداب األكل) การละหมาด (الصالة) มักกะฮฺ (مكةاملكرمة) และอาเซียน (آسيان) 
สนทนาโดยใชประโยคสั้นๆที่กําหนด 

 โดยใชทักษะกระบวนการฟง พูด  อาน   เขียน  และตระหนักเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับ  
เพ่ือใหสามารถอานออกเสียงและใชภาษาอาหรับเพื่อเรียนรู สื่อความหมาย และคนควาบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได   

 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

อร ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔  อต.๔/๕  อต.๔/๖ 
 
รวมท้ังหมด ๖ ตัวชี้วัด 
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๑๒ 

คําอธิบายรายวิชา 
 สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ                                                     รายวิชาพื้นฐาน  
 สาระการเรียนรูภาษาอาหรับ                                               ระดับอิสลามตอนตนช้ันปที่ ๕ 
 รหัส อร ๑๕๑๐๑                                                เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ป 
 

   ศึกษา อธิบายและสรุป ประโยคบอกเลา ฉันไปโรงเรียน (   ฉันละหมาดที่มัสยิด (  إذهب إىل املدرسة
อาน เขียน บอกความหมาย (اجلهات)การออกเสียงและสะกดคํา จํานวนนับ ๘๑-๑๐๐  ทิศ (أصلي يف املسجد)
ของคําตรงกันขาม (الكلمات املتضادة) จําแนกประเภทของคํา (الكلمات) คํานาม ( คํานามที่เปน (  أنواع االسم
เอกพจน (املفرد) คํานามท่ีเปนทวิพจน (املثىن) คํานามที่เปนพหุพจน (اجلمع) คํากริยา (أنواع الفعل) และการผัน
คํากริยาท่ีเปนอดีตกาล(املاضي) คํากริยาที่เปนปจจุบัน(املضارع)คํากริยาที่เปนคําสั่ง(األمر)คําบุพบท(احلرف) คํา
สรรพนาม(الضمائر) สรรพนามบุรุษที่ ๑ (  สรรพนามบุรุษที่ (ضمرياملخاطب)  สรรพนามบุรุษท่ี ๒(  ضمرياملتكلم
๓ (ضمريالغائب) การใชคํากริยากับคําสรรพนาม (األفعال والضمائر) รูจักโครงสรางของประโยค ที่ขึ้นตนดวย
คํานาม ( สามารถสนทนาโดยใชประโยค (شبه اجلملة) วลี (مجلة فعلية) ประโยคที่ขึ้นตนดวยคํากริยา(  مجلة امسية
สั้นๆเก่ียวกับประโยคบอกเลาและประโยคปฏิเสธ 

โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ การปฏิบัติ และสรางความตระหนักเพ่ือใหเกิดทักษะการ
ฟง การพูด การอานและการเขียน สื่อความหมาย สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

อร ๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  อต.๕/๔  อต.๕/๕ 
 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
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๑๓ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี  ๗ ภาษาอาหรับ      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  ภาษาอาหรับ         ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๖        
รหัส อร ๑๖๑๐๑      เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย  คํากริยา ( األفعال ) ทีเปนคํากริยาที่ตองการกรรม ( الفعل املتعدي ) และคํากริยาที่
ไมตองการกรรม ( الفعل الالزم ) พรอมสามารถจําแนกประเภคของคําในประโยคที่มีโครงสรางเริ่มดวยคํานาม
ظرف  )และประโยคที่มีกาลวิเศษณ ( مجلة فعلية ) และประโยคที่มีโครงสรางเริ่มดวยคํากริยา ( مجلة إمسية )
 และประโยคที่เปนคําบุพบท (ظرف املكان)  สถานวิเศษณ (  الزمان

การอานและการเขียน ความหมายคําศัพทที่กําหนดจากบทสนทนา นักเรียนใหม ( الطالب اجلدد ) 
ภารกิจประจําวัน ( ) เพ่ือนของฉัน (  الواجبات اليومية ديقيص ) ความสะอาด (  และจํานวนนับ ๑๐๐ ( النظافة
ขึ้นไป พรอมการฟงการพูดประโยคปฏิเสธ คําวา ฉันไมชอบกินขนมปง (ال أحب اخلبز) บอกประโยชนและ
คุณคาของการมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ เกี่ยวกับคํากริยา ( األفعال ) ทีเปนคํากริยาท่ีตองการกรรม       
         ประโยคที่มีโครงสรางเร่ิมดวยคํานาม ( الفعل الالزم ) และคํากริยาที่ไมตองการกรรม ( الفعل املتعدي )
مجلة إمسية )  ) และประโยคที่มีโครงสรางเริ่มดวยคํากริยา ( مجلة فعلية  ) และประโยคที่มีกาลวิเศษณ์           
และประโยคที่เปนคําบุพบท ความหมายคําศัพทและประโยค (ظرف املكان)  สถานวิเศษณ (  ظرف الزمان )
ปฏิเสธ  

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
        อร ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  อต.๖/๕  
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด  
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๑๔ 

สาระที่ ๘ ภาษามลายู (อักษรยาวี) 
 

คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี)        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)        ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๑ 
รหัส มย ๑๑๑๐๑           เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 

   เขาใจ กระบวนการฟง พูด อานและเขียน เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษามลายูเพื่อการเรียนรู 
สื่อความหมายและคนควาความรูจากแหลงวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับประโยคคําสั่งงายๆ  พูดแนะนําตนเอง พยัญชนะและสระยาวี การเขียนอักษรยาวี
รูปแบบตางๆ ไดแก อักษรเดียวและอักษรติด อักษรบนเสนและอักษร ระหวางเสนอักษรท่ีปรากฏตน กลาง
และทายคํา การอานออกเสียง และเขียนเชื่อมโยง ระหวางพยัญชนะและสระ อานและเขียนพยางค พยางค
เปด พยางคปด คําศัพทเก่ียวกับอวัยวะ อุปกรณการเรียน ผลไม เปนตน 

   โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสามารถสื่อสารในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

มย ๑ อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  อต.๑/๔ 

รวมทั้งหมด  ๔  ตัวช้ีวัด 
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๑๕ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี)      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๒ 
รหัส  มย ๑๒๑๐๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษาและอธิบายประโยคคําสั่งในหองเรียน อธิบาย การอานและการเขียนพยางคเปดและพยางคปด 
เชน (ماكن = ما + كن)  อธิบาย การอาน และเขียนคํานาม คําสรรพนาม  อธิบาย การอาน การเขียนและ
บอกความหมายของคําศัพทที่กําหนด เชน ตาดีกา, มัสยิด, หองสมุด, สิ่งแวดลอม, อาชีพ, สัตว, ผลไม และ
ครอบครัว เปนตน นักเรียนสามารถฟง พูด อานและเขียน ประโยคบอกเลาในชีวิตประจําวันได 
 

 โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการทางภาษา เพื่อให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ ตระหนักในเร่ืองภาษา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

มย ๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด ๓  ตัวช้ีวัด  
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๑๖ 

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี )      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ ๓     
รหัส มย ๑๓๑๐๑         เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

  ศึกษาอธิบาย ฟง พูด อาน เขียน บอกความหมาย  คํานาม คํากริยา วลี และประโยคคําถาม การใช
รูปแบบของอักษรยาวีที่ปรากฎในตําแหนงตางๆ การใชพยัญชนะฮัมซะ (ء) ที่อยูบนและลางพยัญชนะอาลีฟ 
การอานเขียนคํายืมของภาษามลายู ในภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ การอานเขียนสระประสม 
คําท่ีไมมีสระ คําท่ีสะกดดวยสระและพยัญชนะเหมือนกัน  

 โดยใชกระบวนการทางภาษา  คือ ฟง พูด อาน และเขียน การสื่อสารการสืบคนหาความรู          
การคนควาขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

 เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการทางภาษาในการฟง พูด อาน 
และเขียน มีความไฝเรียน ไฝรู มุงมั่นในการทํางานมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเห็นคุณคาในการใชภาษา
มลายู 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด  
 

มย ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี)      รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๔  
รหัส มย ๑๔๑๐๑        เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา  อธิบาย  สรุปเรื่องราวที่ไดฟงพอสังเขป  การอานและการเขียนประโยคสนทนา  โดยการใช
ประโยค ที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่องสั้น ในการอาน ฟง เขียนและบอกความหมายของคําวิเศษ ( كات ادجيقتيف) 
การอาน เขียนตัวอยางคําที่มีหนวยคําเติม (اميبوهن) หนา กลาง หลัง และหนา-หลัง การอาน เขียน บอก
ความหมายของตัวอยาง  วลี และประโยคที่กําหนด 
 โดยใชทักษะกระบวนการ อาน  เขียน  ฟง  พูด และการสื่อสาร  การสืบคนหาความรู การคนควา
ขอมูลการฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีทักษะการใชภาษา
มลายูยาวีในการพูด ฟง อาน และเขียนอยางมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับกับประชาคมอาเซียนได 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 
          มย ๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔ 
 
รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี)      รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส มย  ๑๕๑๐๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

 ศึกษา อธิบาย ฟง อาน พูด เขียน สนทนา โดยใชประโยคตางๆในชีวิตประจําวัน เชน ประโยคบอก
เลา ประโยคคําถาม ประโยคคําสั่ง และประโยคอุทาน   ความหมายคําลักษณะนาม  และ
คําบุพบทตางๆ  การใชเครื่องหมายวรรคตอน   อานในใจ ตั้งคําถามและตอบคําถามจาก
เรื่องท่ีอานและฟง  

โดยใชกระบวนการทางภาษา  กระบวนการคิด กระบวนการกลุม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการ
เผชิญสถานการณ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางภาษาในการพูด ฟง อาน และเขียน รวมถึงการเห็น
คุณคาในการใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

มย ๑  อต..๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  อต.๕/๔  อต.๕/๕  
 
รวมทั้งหมด  ๕ ตัวชี้วัด 
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คําอธิบายรายวิชา  

 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายู(อักษรยาวี)             รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรยาวี)            ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ ๖  
รหัส  มย ๑๖๑๐๑               เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป      
 

                     ศึกษา คนควา  การอาน เขียน และบทสรุปเกี่ยวกับ เรียงความ เรื่องสั้น   บทสรุป   
 ประชาสัมพันธ   จดหมาย   และขาว  คํากลาวรายงาน 

 กลอน   สุภาษิต สุนทรพจน  ในภาษามลายู และการเทียบอักษรยาวี
เปนรูมี  
            โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนักเห็น
คุณคาในการใชภาษามลายูอักษรยาวี 
        
 
 
 
 
 
 รหัสตัวช้ีวัด 
 
      มย ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  
 
 รวมทั้งหมด ๔ ตัวช้ีวัด 
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สาระที่ ๙ ภาษามลายู (อักษรรูม)ี 
 

คําอธิบายรายวิชา 

สาระที่ ๙  ภาษามลายู (อักษรรูมี)            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  ภาษามลายู (อักษรรูมี)           ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ ๑ 
รหัส  มร ๑๑๑๐๑           เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ป 

 

ศึกษา  อธิบาย และสรุป  เกี่ยวกับการแนะนําตัว ประโยคคําสั่งงายๆ  พยัญชนะ (konsonan) และ
สระรูมี (vokal) อักษรตัวพิมพใหญ (Huruf  besar) และอักษรตัวพิมพเล็ก(Huruf  kecil)  สระที่มีสองเสียง
ในภาษามลายูรูมี  (e pepet) เออ (dan e ‘taling) เอ  พยางค (Suku Kata)  พยางคเปด (Suku Kata  
terbuka KV)   พยางคปด (Suku  kata tertutup KVK) คําศัพทที่กําหนด เชน  อวัยวะ  อุปกรณการเรียน   
ผลไม    

โดยใชกระบวนการ ฟง พูด  อาน  เขียน และสรางความตะหนักใหเห็นคุณคาของการใชภาษามลายู
ในชีวิตประจําวัน 
 
 

 
 

  
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

มร. ๑  อต.๑/๑  อต.๑/๒  อต.๑/๓  อต.๑/๔  อต.๑/๕ 
 
รวมทั้งหมด ๕ ตัวช้ีวัด  
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๒๑ 

คําอธิบายรายวิชา 

สาระที่ ๙  ภาษามลายู (อักษรรูมี)         รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรรูมี)       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๒ 
รหัส มร ๑๒๑๐๑          เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
  

ศึกษา อธิบาย ฝกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟง พูด ดู อาน เขียน ประโยคคําสั่งงายๆที่ใช ใน
หองเรียน  ปฏิบัติตาม การอาน เขียนอักษรตัวเขียนใหญ (Huruf besar) การเขียนอักษรตัวเขียนเล็ก (Huruf 

kecil) คําทีมีสระประสมที่ออกหน่ึงเสียง (ai, au, oi) สระประสมท่ีออกสองเสียง (ai,au,ia,ua,ui,oi,iau) 
พยัญชนะประสมคําท่ีมีพยัญชนะประสม (kh,gh,sy,sh,ng,ny)   พยัญชนะ พยางค คํา บอกความหมายของคํา 
คําซ้ํา รูปแบบของคําซ้ํา พยางคเปด พยางคปด  คํานาม คําสรรพนาม ความหมาย  ประเภทของคํานาม 3 

ประเภท เกี่ยวกับคํานามทั่วไป (Kata Nama Am) คํานามเฉพาะ (Kata Nama Khas)  คําสรรพนาม (Kata 

Kanti Nama)   คําซ้ําและรูปแบบของคําซ้ํา คําศัพทเกี่ยวกับตาดีกา มัสยิด หองสมุด สิ่งแวดลอม อาชีพ สัตว 
ผลไม ครอบครัว  และเก่ียวกับประโยคบอกเลา ที่กําหนด 

โดยใชกระบวนการการฝกทักษะ การฟง พูด อานและเขียนคําภาษามลายู เพ่ือเห็นคุณคาในการใช
ภาษามลายู พรอมกับสามารถนํามาใชกับการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 

 
 
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 

มร.๑  อต.๒/๑  อต.๒/๒  อต.๒/๓  อต.๒/๔  อต.๒/๕  อต.๒/๖ 
 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด  
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๒๒ 

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาระท่ี ๙ ภาษามลายู(อักษรรูมี)        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรรูมี)       ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๓     
รหัส  มร ๑๓๑๐๑        เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
  

ศึกษาอธิบาย ฟง พูด อานและเขียนเกี่ยวกับประโยคคําสั่งงายๆ ประโยคที่มีคําอุทาน (Kata seru) 
ประโยคคําถามเก่ียวกับเพ่ือน การละเลน    มัสยิด สุขภาพ ทองถิ่น ศูนยสหกรณ อาชีพ คําบงชี้เฉพาะ(Kata 

tunjuk) ตัวเลข (Kata Bilagang) คํากริยาและชนิดคํากริยา  ทั้ง ๒ ชนิด เกี่ยวกับ Kata KerjaTransitif และ 
Kata KerjaTakTransitianf  คําวิเศษ (Kata Adjektif) ในภาษามลายู รวมไปถึง คํายืมจากภาษาอ่ืนๆ  วลี ๔ 
ประเภท เกี่ยวกับ Frasa Nama  Frasa Kerja  Frasa Adjektif   และ Frasa Sendi  สรุปใจความสําคัญที่ได
จากการฟงและอานเขียน วิเคราะห คนควาหาความรูจากแหลงวิทยาการเ ก่ียวกับเกี่ยวศาสนาสอิสลามอยาง
สรางสรรค  

 โดยใชกระบวนการทางภาษา  คือ ฟง พูด อาน และเขียน การสื่อสาร  การสืบคนหาความรู         
การคนควาขอมูล การฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ  

เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ มีทักษะกระบวนการใชภาษามลายู รูมีในการพูด       
ฟง อาน และเขียน มีความไฝเรียน ไฝรู อยางมีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคมอาเซียนได มีความมุงมั่น
ในการทํางานมีวินัย มีความรับผิดชอบ และเห็นคุณคาในการใชภาษามลายู 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 

มร ๑  อต.๓/๑  อต.๓/๒  อต.๓/๓  อต.๓/๔  อต.๓/๕  อต.๓/๖  อต.๓/๗ 
 
รวมทั้งหมด  ๗  ตัวช้ีวัด 
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๒๓ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๙ ภาษามลายู(อักษรรูมี)       รายวิชาพื้นฐาน  
สาระการเรียนรู ภาษามลายู(อักษรรูมี)      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปท่ี ๔ 
รหัส มย ๑๔๑๐๑        เวลา ๔๐  ชั่วโมง/ป 
 

ศึกษา อธิบาย ฟง พูด และเขียนเกี่ยวกับประโยคสื่อสารในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับเพ่ือน การละเลน 
บานโรงเรียน ทัศนะศึกษา สวนสัตว อาชีพในทองถิ่น หนาที่ บานเกิดและครอบครัว การใชคําบุพบท (Kata 
Sendi) และคําลักษณนาม (PenjodohBilangan)การเติม Kata Imbuhanหนา(Awalan)  = Berjalanหลัง
(Akhiran) = Minumanกลาง (Sisipan) = Telunjukหนา-หลัง (Apitan) =Permainanสรุปใจความสําคัญ   
ที่ไดจากการฟง  อาน เขียน บอกความหมายของวลีและประโยคท่ีกําหนด 

 โดยใชทักษะกระบวนการ อาน  เขียน  ฟง  พูด และการสื่อสาร  การสืบคนหาความรู การคนควา
ขอมูลการฝกปฏิบัติตามสถานการณตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ  มีทักษะการใชภาษา
มลายูรูมีในการพูด ฟง อาน และเขียนอยางมีประสิทธิภาพ และสื่อสารกับกับประชาคมอาเซียนได     

 

 

รหัสตัวช้ีวัด 

          มร.๑  อต.๔/๑  อต.๔/๒  อต.๔/๓  อต.๔/๔  อต.๔/๕ 

รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด 
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๒๔ 

คําอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๙ ภาษามลายู (อักษรรูมี)     รายวิชาพื้นฐาน                                               
สาระการเรียนรู ภาษามลายู (อักษรรูมี)     ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๕ 
รหัส มร ๑๕๑๐๑       เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป  
 

              ศึกษาอธิบายและสรุป เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม  เชน เรื่องราวเก่ียวกับ
ยานพาหนะ    การละหมาด  ระบบนิเวศ อากาศ ชนบท และธนาคาร เปนตน ประเภทของประโยคบอกเลา   
( Ayat Penyata) Saya  pergi  kesekolah. ประโยคคํ าถาม  (Ayat Tanya   )  Siapa nama  awak ?  
ประโยคปฏิเสธ (Ayat  Nafi) Saya  tidak  malas. ประโยคคําสั่ง   ( Ayat  Perintah ) Sila  masuk  การใช
เครื่องหมายวรรคตอนในการเขียนประโยคและเรื่องสั้น  
            โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนัก    
เพ่ือฟงพูด อานเขียนภาษามลายูได 
 
 
 
 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 

มร.๑  อต.๕/๑  อต.๕/๒  อต.๕/๓  อต.๕/๔ 
 
รวมทั้งหมด  ๔ ตัวช้ีวัด 
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๒๕ 

คําอธิบายรายวิชา 
สาระ ท่ี ๙ ภาษามลายู (อักษรรูมี)            รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู ภาษามลายู อักษรรูมี            ระดับอิสลามศึกษาตอนตนชั้นปที่ ๖  
รหัส  มร ๑๖๑๐๑              เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป 
             

ศึกษา อธิบาย สรุป คนควา ความหมายและเห็นคุณคาความสําคัญ เกี่ยวกับ เรียงความ เรื่องสั้น
(Cerpen) การรายงาน เชน ลําดับขั้นตอน การพูดลําดับเหตุการณ คําพังเพย สุภาษิตและความหมายในภาษา
มลายู(Simpulan Bahasa dan peribahasa) การเขียนเรียงความโดยการใชคําสุภาษิตและคําพังเพย  
วรรณกรรมมลายูเกี่ยวกับ  บทกลอน (Pantun)พรรณนาโวหาร (Puisi Sajak) เรื่องสั้น (Cerpen) สนทนา
เกี่ยวกับกีฬา สุขภาพ ชนบท ความสามัคคี ระบบนิเวศ ประเพณี ประวัติศาสตรทองถิ่น ภัยจากธรรมชาติ  
เปนตน  

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจกระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสรางความตระหนักเห็น
คุณคาในการใชภาษามลายูอักษรรูมี 

 
         
 
 

รหัสตัวช้ีวัด 
 
         มร. ๑  อต.๖/๑  อต.๖/๒  อต.๖/๓  อต.๖/๔  อต.๖/๕  อต.๖/๖ 
  
รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด  
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๒๖ 

สาระการเรียนรูเพิม่เตมิ 
  

การเขียนคําอธิบายสาระการเรียนรูเพิ่มเติมใหเปนไปตามศูนยการศึกษาอิสลามศึกษาประจํามัสยิด     
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ      รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ ๑๑๒๐๑      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนปท่ี ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ป 
 

           สนทนาเกี่ยวกับการทักทายเขาใจคําสั่งที่ใชในหอง  ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกด
คํางายๆ ถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจคํา  กลุมคํา  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน  
สิ่งแวดลอมใกลตัว  อาหารเคร่ืองดื่ม และนันทนาการ  บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว  หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ  คําศัพทเกี่ยวกับสาระการเรียนรูอ่ืน   กลาวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ขอความท่ีใช
แนะนําตนเอง  คําศัพท  สํานวนและประโยคที่ใชบอกความตองการ  ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลและเรื่องใกลตัวเขาใจภาษาทาทางในการสื่อสารของเจาของภาษา  ความแตกตางของตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
   โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง  ฟง /พูด  ถาม/ตอบ  และ
สนทนาโตตอบเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู  สนใจเขารวมกิจกรรม
ทางทเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิต ประจําวัน  
 
 
 
ผลการเรียนนรู 
๑. ปฎิบัติตามคําสั่งงายๆได 
๒. อาน เขียน  และบอกคําศัพทตามคําสั่งได 
๓. สนทนาประโยคสั้นๆได 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒๖ 

สาระการเรียนรูเพิม่เตมิ 
  

การเขียนคําอธิบายสาระการเรียนรูเพิ่มเติมใหเปนไปตามศูนยการศึกษาอิสลามศึกษาประจํามัสยิด     
(ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 
 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ      รายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา อ ๑๑๒๐๑      ระดับอิสลามศึกษาตอนตนปท่ี ๑ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง / ป 
 

           สนทนาเกี่ยวกับการทักทายเขาใจคําสั่งที่ใชในหอง  ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียงและสะกด
คํางายๆ ถูกตองตามหลักการอาน  เขาใจคํา  กลุมคํา  และความหมายเกี่ยวกับตนเอง   ครอบครัว  โรงเรียน  
สิ่งแวดลอมใกลตัว  อาหารเคร่ืองดื่ม และนันทนาการ  บทอานเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว  หรือนิทานที่มี
ภาพประกอบ  คําศัพทเกี่ยวกับสาระการเรียนรูอ่ืน   กลาวลา  ขอบคุณ  ขอโทษ ประโยค/ขอความท่ีใช
แนะนําตนเอง  คําศัพท  สํานวนและประโยคที่ใชบอกความตองการ  ที่ใชขอและใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง
บุคคลและเรื่องใกลตัวเขาใจภาษาทาทางในการสื่อสารของเจาของภาษา  ความแตกตางของตัวอักษรและเสียง
ตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
   โดยใชกระบวนการสอนภาษา และกระบวนการกลุมในการฝกออกเสียง  ฟง /พูด  ถาม/ตอบ  และ
สนทนาโตตอบเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ  สามารถส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู  สนใจเขารวมกิจกรรม
ทางทเพ่ือใหเกดิความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน ในชีวิต ประจําวัน  
 
 
 
ผลการเรียนนรู 
๑. ปฎิบัติตามคําสั่งงายๆได 
๒. อาน เขียน  และบอกคําศัพทตามคําสั่งได 
๓. สนทนาประโยคสั้นๆได 
รวมทั้งหมด  ๓  ผลการเรียนรู 
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๒๗ 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระท่ี ๑ ภาษาอังกฤษ                                                      รายวิชาเพ่ิมเติม 
สาระการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                             ระดับอิสลามศึกษาตอนตนช้ันปที่ ๒                      
รหัสวิชา อ ๑๒๒๐๑                                                          เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป 
 

           เขาใจคําสั่ง และใชคําสั่งที่ใชในหองเรียน  คําขอรอง ตัวอักษร เสียงตัวอักษร สระ การสะกดคํา   คํา 
กลุมคําประโยค  บทสนทนา    บทอาน  ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง  และเรื่องใกลตัว  เรื่องสั้นๆ นิทานงายๆ ที่มี
ภาพประกอบ สนทนาดวยภาษางายๆ สั้นๆ  เชน การขอบคุณ ขอโทษ การพูดแนะนําตนเอง เพ่ือแสดง
ความสัมพันธระหวางบุคคล ความตองการของตน ขอและใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งตางๆ รอบตัว แสดง
ความรูสึกของตน เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา กับภาษาและ
วัฒนธรรมไทยในทองถ่ิน ในเร่ือง เสียง สระ พยัญชนะ คํา วลี ประโยค เขาใจคํา กลุมคํา ที่เกี่ยวของกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ โดยออกเสียง สระ กลุมคํา และประโยคงายๆ ไดถูกตอง และเขาใจภาษาทาทาง       
การส่ือสาร ของเจาของภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล งานฉลอง เห็นประโยชนในการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ โดยสนใจเขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม และแสวงหาความรู ความเพลิดเพลิน      
จากภาษาอังกฤษ    

           โดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  การสืบคนขอมูลและมีทักษะทางสังคม  มีวิถีของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซื่อสัตย  ใฝเรียนรู  แสดงออกถึงความเปนไทย  เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู และ นําความรูไปใชประโยชน ในชีวิตประจําวัน 

 

 

ผลการเรียนรู 

๑. ปฏิบัติตามคําสั่งงายๆได 
๒. อานออกเสียงคําศัพท เขียนคําศัพท และประโยคสั้นๆได 
๓. ฟง อาน และบอกความหมายของคํา และประโยคสั้นๆได 
๔. ตอบคําถามจากการฟงประโยคสนทนาสั้นๆได 
รวมทั้งหมด  ๔  ผลการเรียนรู                                                                                  
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๑๑. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 
 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปน
มนุษย    ที่สมบรูณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรมมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม หลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาฟรฏูอีน แบงเปน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
   

 ๑๑.๑ กิจกรรมแนะแนว 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ  คิด
แกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังชวยใหผูสอนรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครอง
ในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
 

  ๑๑.๒ กิจกรรมนักเรียน 
เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางาน

รวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล ความเสียสละ จิตสาธารณะ การชวยเหลือ
แบงปนกัน เอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียนใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิ
ภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 
  ๑๑.๒.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาผูเรียนภาคฤดูรอน   
  ๑๑.๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
  ๑๑.๒.๓ กิจกรรมวิชาการและกีฬา 
  ๑๑.๒.๔ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 
 

 ๑๑.๓ กิจกรรมสงเสริมผูเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาการอานคลองและจําอัล-กุรอานอยางแมนยํา 
รวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปญญาทองถิ่น ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

บทที่ ๔ กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน
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๑๒. การจัดการเรียนรู 
 

การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏู
อีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ เปนหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําคัญสําหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใน    การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนตองพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวใน
หลักสูตร รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญ     
ที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน 

 
๑๒.๑ หลักการจัดการเรียนรู 

         การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคน  
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่ เกิดกับผู เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู          
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม 
 

๑๒.๒ กระบวนการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายเปน
เครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ  
กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติ    
ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒน า
ลักษณะนิสัย กระบวนการเหลานี้ เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา เพราะ
จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษา     
ทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆเพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยาง           
มีประสิทธิภาพ 
  

๑๒.๓ การออกแบบการจัดการเรียนรู 
       ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ       
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลเพ่ือใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูซึ่งเปนเปาหมายที่กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทที่ ๕ ก�รเรียนรู้และก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้
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๑๓. การวัดและประเมินผล 
 
 

การประเมินผลตองอยูบนพื้นฐานของหลักสูตรโดยการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนใหประสบผลสําเร็จ ผูเรียนนั้นจะตองไดรับการประเมินการพัฒนาตามตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู โดยสะทอนถึงสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซ่ึงเปน
เปาหมายหลักในการวัดประเมินผลในทุกๆระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด 
และระดับชาติ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการ ทั้งทางดานการพัฒนาผูเรียนและคุณภาพการเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพตอไป 

การวัดและประเมินผลแบงออกเปน ๔ ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา  ระดับ
จังหวัด และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  

๑. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอน 
ดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอย างหลากหลาย เชน 
การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินชิ้นงาน ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบทดสอบ 
โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินกันเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผูปกครองรวม
ประเมิน ในกรณีท่ีไมผานตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวาผูเรียน
มีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมาก
นอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใช
ปรับปรุงในการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

    ๒. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป ผลการประเมิน
อานคิด วิเคราะห และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และเปนการประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งที่
ตองการพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ
ระดับชาติและระดับจังหวัด ผลการประเมินระดับศูนยจะเปนขอมูลและสารสนเทศเ พ่ือการปรับปรุงนโยบาย 
หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการการสอน และรายงานผลการจัดการศึกษาตอ หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคี
เครือขาย ผูปกครอง และชุมชน  

 

๓. การประเมินระดับจังหวัด  เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการกลาง
จัดทําขอสอบกลางตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน 
(อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗  ตองจัดใหผูเรียนทุกคนในชั้นปที่ ๓ และชั้นปที่ 
๖ เขารับการประเมิน ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ทั้งนี้ ผลการประเมินชั้น
ปที่ ๖  นําไปใชในการกําหนดสัดสวนคะแนนที่มีความเหมาะสมระหวางคะแนนจากผลการประเมินระดับ
จังหวัดกับคะแนนท่ีสถานศึกษา ทําการประเมิน เพ่ือใชในการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑการจบหลักสูตร  
 

       ๔. การประเมินระดับชาต ิเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตาม 

หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฏอีน ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺ
ศักราช ๑๔๓๗  ตองจัดใหผูเรียนทุกคนในชั้นปที่ ๖ เขารับการประเมินผล จากการประเมินใชเปนขอมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 

            ขอมูลการประเมินในระดับตางๆขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
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 พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษา ที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตาง
ของบุคคลที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมพิการทาง
รางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของศูนยในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียน
ใหทันทวงที เปดโอกาสผูเรียนใหไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ฐานะรับผิดชอบการศึกษาจะตองจัดทําระเบียบ วาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให
สอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติตามคูมือหลักสูตรที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือให
บุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัตริวมกัน 
 
 

 

๑๔. เกณฑการจบหลักสูตร 
 
 
 

 หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีนประจํามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช
๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ไดกําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 

๑๔.๑ ผูเรียนตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามโครงสรางเวลาเรี ยนที่
หลักสูตรกําหนด 

๑๔.๒ ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามที่ ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 

๑๔.๓ ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 

๑๔.๔ ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับผานเกณฑการประเมินตามท่ีศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 

๑๔.๕ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมินตามที่ศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด           

๑๔.๖ กรณีที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา เปดรายวิชาเพ่ิมเติม ให
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษา ประเมินผูเรียนผานเกณฑที่ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษากําหนด 
 
 
 

 
๑๕. การรายงานผลการเรียน 

 
การรายงานผลการเรียน 

๑๕.๑ การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียนซึ่งสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูเรียน ผูปกครอง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อยางนอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

๑๕.๒ การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพปฏิบัติของผูเรียนที่สะทอน
มาตรฐาน  การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
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๑๖. เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 
   

                  เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญที่บันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ        
กับพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๑๖.๑ เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  ๑๖.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปอ.๑) เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียนของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของศูนยประสานงานตาดีกา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  ๑๖.๑.๒ ประกาศนียบัตร (ปอ.๒) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา 
  ๑๖.๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปอ.๓) เปนเอกสารรายงานผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร   
           ๑๖.๒  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนดเปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือ 
บันทึกพัฒนาการ  ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับผูเรียน  เชน แบบรายงานประจําตัวนักเรียน  แบบ
บันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆตามวัตถุประสงคของ
การนําเอกสารไปใช 
 
 

๑๗. การเทียบโอนผลการเรียน 
 

           ศูนยการศึกษาอิสลามศึกษาประจํามัสยิด (ตาดีกา) สามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณี
ตางๆ ไดแก การยายสถานท่ีเรียนศูนยการศึกษาอิสลามศึกษาประจํามัสยิด (ตาดีกา)  การเปล่ียนรูปแบบ
การศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและ
ขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากน้ี ยังสามารถเทียบโอนควรกําหนดความรู ทักษะประสบการณจากแหลง
การเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา การจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถาบันปอเนาะ 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดเรียน หรือตนปการศึกษาท่ีสถานศึกษารับ 
ผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ทั้งนี้ ผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเน่ืองในสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนอยางนอย ๑ ภาคเรียน โดยศูนยที่รับผูเรียนจากการเทียบโอนควรกําหนดความรู ทักษะ และ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาในรูปแบบตางๆ มาเทียบโอนเปนผลการเรียนของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 
การพิจารณาการเทียบโอนสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

 
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆท่ีแสดงถึงขอมูลความรูความสามารถของผูเรียน 
๒. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียนดวยวธิีการตางๆท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ 
๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติตามสภาพจริง 

ทั้งนี้การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
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