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ค าน า 
 
  การจัดการเรียนการสอนโดย QAiMt Model เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ซึ่งค านึงถึงความพรอมดานทรัพยากร แหล่งการเรียนรู การมีสวนร่วมของชุมชน และความตองการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในแต่ละทองถิ่นเป็นส าคัญ โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  มีความตระหนักและได้ด าเนินการต่าง ๆ   
ตามข้ันตอนการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 
 

คณะผู้จัดท า 
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ความน า 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551    

ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความ     
ไม่ชัดเจนของหลักสูตรบางประเด็น ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ
และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร เช่น ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหา
หลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมถึงปัญหาคุณภาพของผู้ เรียนในด้านความรู้ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แม้พบว่าหลักสูตรดังกล่าวมีจุดดี
หลายประการก็ตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ปรับให้มีความเหมาะสม
และชัดเจนมากข้ึน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทาง  
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นที่จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษา     
ได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งได้พัฒนา
หลักสูตรอิสลามศึกษามาเป็นระยะเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับใช้ใน
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 50 
โดยจัดอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยในหลักสูตรประถมศึกษา 
และจัดเป็นรายวิชาในหมวดสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544        
ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม ในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ประสบการณ์        
การปฏิบัติ และทักษะเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม ที่ว่าด้วยหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรม
ตามค าสอนของศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถประมวลความรู้ แนวคิด และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมค าสอน เพ่ือปลูกฝังให้เป็นคนดี มีศรัทธา มีความย าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข หลักสูตรดังกล่าวแม้ได้เปิด
โอกาสให้จัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้แก่ผู้เรียน แต่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
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อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าสถานศึกษาจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษายังไม่มีความเข้มเพียงพอ 
เพราะส่วนใหญ่จัดเวลาเรียนอิสลามศึกษาประมาณ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่านั้น และเมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่
ละระดับการศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาด้านศาสนาที่จะน าไปใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อ    
ด้านศาสนาหรือประกอบอาชีพได้ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา   
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนรู้วิชาสามัญควบคู่กับวิชาศาสนาอิสลาม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทาง   
ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมิได้บังคับให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องน าไปด าเนินการแต่ประการใด 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา จะต้องจัดบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตัวชี้วัดในบางสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่
อาจใช้ร่วมกันในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดังนั้นเพ่ือเป็นการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อ      
การเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา (การจัดการเรียนการสอนโดย QAiMt Model) 

 

วิสัยทัศน ์  
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model เป็นหลักสูตร

เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นคนที่มีศรัทธามั่น มีความจงรักภักดี
ต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา มีบุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม       
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ก่อให้เกิดสันติสุขท้ังในโลกนี้และโลกหน้า 
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หลักการ 
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model ตามหลักสูตร

อิสลามศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างบูรณาการด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ 
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. เป็นหลักสูตรส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
4. มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต สามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 

จุดหมาย 
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model ได้ยึด

จุดหมายตามหลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา และปฏิบัติตนตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่านอัล-กุรฺอาน และสามารถน าหลักค าสอนไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่าง ๆ โดยยึด

หลักการอิสลาม 
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทนเสียสละ 

เพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยความสันติสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ



ห น้ า  | 7 

          คู่มือหลักสูตรบรูณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ QAiMt Model 

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

นอกจากนี้หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดสมรรถนะเพ่ิมเติม คือ 
6.ความสามารถในการอ่านอัล-กุรฺอาน เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่านอัล-กุรฺอานตาม

หลักการ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่นศรัทธาการ
ปฏิบัติศาสนกิจ การมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและ  
สันติสุข 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักการอ่านอัล – กุรฺอาน 
2. รักการละหมาด 
3. รักความสะอาด 
4. มีมารยาทแบบอิสลาม 
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5. มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้
หลักสูตรได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่ เป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้ เรียนด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล โดยยึดตามมาตรฐานที่ก าหนดตาม
สาระการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยการบูรณาการสาระดังนี้ 

- กลุ่มสาระ Q (อัล-กุรอาน) 
- กลุ่มสาระ A (หะดิษ,อัคลาค,ภาษาอาหรับ) 
- กลุ่มสาระ M (ภาษามลายู,อัล-อะกิดะฮฺ,อัล-ฟิกฮฺ,อัตตารีค) 
- สาระ i (ภาษาอังกฤษ) 
- สาระ t (ภาษาไทย) 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรบูรณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดย QAimt Model ก าหนด

มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษา 2551 จ านวน 9 มาตรฐาน ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ Q (อัล – กุรฺอาน) 
มาตรฐาน ก 1  เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบายอัล-กุรฺอานสามารถอ่าน 
ท่องจ า อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 
มาตรฐาน ก 2  ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัล-กุรฺอาน และน าไปปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง  
สันติสุข 
 
กลุ่มสาระ A (อัล – หะดีษ) 
มาตรฐาน ห 1  เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ หลักการ หลักค าสอน ท่องจ าอัล-หะดีษ ยึดมั่นและน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
อัล – อัคลาก (จริยธรรม) 
มาตรฐาน ล 1  เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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ภาษาอาหรับ 
มาตรฐาน ร 1  รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษา
อาหรับ เพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 
 
กลุ่ม M 
สาระภาษามลายู 
มาตรฐาน ย 1  รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษา
มลายูเพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์
 
สาระอัล – อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) 
มาตรฐาน อ 1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญ และหลักฐานของหลักศรัทธา ยึดมั่น และน าไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 
 
สาระอัล – ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) 
มาตรฐาน ฟ 1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต มุอา
มาลาต มุนากาฮาต และญินาญาต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และการด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 
 
สระอัตตารีค (ศาสนประวัติ) 
มาตรฐาน ต 1  เข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลาม
สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเกิดความตระหนัก    
ในการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติทั้งหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรอิสลามศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนในการ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 
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1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ด้ายกระบวนการเรียนรู้ที่แบบบูรณาการสาระ 
บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้  กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการปฏิบัติ 
ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัยกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัยกระบวนการเหล่านี้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการ
ฝึกฝน พัฒนาเพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน
จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญ

ของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณาออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ก าหนด 

4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี

บทบาท ดังนี้ 
4.1 บทบาทของผู้สอน 

 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน การจัดการเรียนรู้  
ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

 2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการที่เป็น
ความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 

 4) จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
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 5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้ เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี             
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และระดับพัฒนาการของผู้เรียน 

 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของตนเอง 

 

4.2 บทบาทของผู้เรียน 
 1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งค าถามคิด  

หาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ 
 4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและผู้สอน 
 5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การเรียนรู้ในทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ให้มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงพัฒนาการทุกด้าน วิธีการ
เรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู/ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจ าอัล -กุรฺอาน มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดย
ให้ผู้เรียนสามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ โดยใช้การสอนรูปแบบที่หลากหลาย และเน้นการสอนทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับมุสลิมเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ/
ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร 
 

การติดตามและประเมินผล 
การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับผู้เรียนและเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลจ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน  ดังนี้ 
 1.  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามแผนการนิเทศฯ 
 2.  การสะท้อนผล เป็นการด าเนินการอภิปรายเกี่ยวกับการสอน  เป็นการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมวิเคราะห์ถึงหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนไปถึงเป้าหมายคือ
อะไร  และการพัฒนาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรพัฒนาการสอนของตนเองอย่างไร โดยให้ครูผู้ท าการสอนเป็นคน
อภิปรายหรือสะท้อนผลคนแรก หลักจากนั้นครูคนอ่ืน ๆ ร่วมอภิปรายบทเรียน  และร่วมกันสรุปผลที่เกิดข้ึน
จากการศึกษาบทเรียน โดยสรุปว่าครูได้เรียนรู้อะไรบ้าง  เขียนรายงานสรุปผล ที่ประกอบด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้  ข้อมูลของนักเรียน  และบันทึกการเรียนรู้ของครู  เพ่ือสะท้อนผลว่าครูได้เรียนรู้อะไร  
ภายใต้การด าเนินการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  
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 3. การเปิดชั้นเรียน (Open class)  การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยใช้ QAiMt Model 
ด าเนินการโดยเปิดชั้นเรียนสาธิตและเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนร่วม
สังเกตการสอน มีส่วนร่วมในการสะท้อนผล แลกเปลี่ยนความรู้และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอด
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 
 4. ติดตามและประเมินการอ่านและเขียนภาษาไทย  
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ จ านวน ๔ ด้าน ตามรูปแบบ CIPP Model 
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แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย QAiMt Model 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่บูรณาการสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา 

 
สาระการเรียนรู้ 

ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตรอิสลามศึกษาแกนกลาง หลักสูตรกลุ่มสาระ QAiMt* 
1. อัล-กุรฺอาน 
2. อัล - หะดีษ 
3. อัล - อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) 
4. อัล - ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) 
5. อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 
6. อัล - อัคลาก (จริยธรรม) 
7. ภาษาอาหรับ 
8. ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม 

Q 1. อัล - กุรฺอาน 
A 2. ภาษาอาหรับ  

3. อัล-หะดีษ  
4. อัล–อัคลาก (จริยธรรม) 

M 5. ภาษามลายู  
6. อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) 
7. อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) 
8. อัตตารีค (ศาสนประวัติ) 

It ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

* ในส่วนของหลักสูตรกลุ่มสาระ QAiMt นั้น เป็นหลักสูตรที่นักวิจัยได้รวมตัวชี้วัดและมาตรฐานเข้าด้วยกัน

ตามลักษณะของเนื้อหาสาระที่มีความเหมือนและความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้จากเดิมตามหลักสูตรแกนกลาง

อิสลามศึกษาจะประกอบด้วยสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน จ านวน 8 กลุ่มสาระ คือ อัล – กุรฺอาน อัล – หะดีษ 

อัล - อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล - ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)  อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัล - อัคลาก (จริยธรรม) 

ภาษาอาหรับ ภาษามลายู / ภาษาอาหรับเสริม ให้เหลือเพียง 4 กลุ่ม คือ  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ Q      

อันประกอบด้วยสาระ อัลกุรอานเพียงสาระเดียว 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ A อันประกอบด้วย ภาษาอาหรับ  

อัล-หะดีษ (จริยธรรม) อัล – อัคลาก 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ M อนัประกอบด้วย ภาษามลายู อัล - อะกี

ดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล - ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ ) 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้  it          

อันประกอบด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร QAiMt 
 

สาระแกนกลาง 
กลุ่มสาระ 
QAiMt 

 
ชั่วโมงเดิม 

เวลาเรียน 
อิสลามศึกษาตอนต้น 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 
อัลกุรอาน Q 60 50 50 50 50 50 50 

หะดิษ A 20 
70 70 70 70 70 70 อัคลาค 20 

ภาษาอาหรับ 40 
อะกิดะฮฺ M 40 

120 120 120 120 120 120 
ฟิกฮฺ 40 
ตารีค 20 
ภาษามลายู 40 
กิจกรรมเสริมความ
เข้มแข็ง  QAiMt 
Model * 

it - 
40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน 280 ชม. / ปี 
(ไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมงต่อปี) 
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หมวดอัล-กุรอาน (al-QUR’AN) จะครอบคลุมตัวชี้วัด สาระอัล-กุรอาน (Q) 

กลุ่ม Q (อัล-กุรอาน  ) การเรียนรู้ภาคทฤษฎี 

ก 1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบายอัล-กุรฺอาน สามารถอ่าน
ท่องจ า อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

ก 2 ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัล-กุรฺอาน และน าไปปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

ระดับชั้
น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1 ก 1 
ป.1/1 บอกความหมายของสูเราะฮฺที่ก าหนดโดย
สรุป 
ก2 
ป1/2 น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดอย่างเหมาะสม
ตามวัย 

- อัล-ฟาติหะฮฺ  
- อัล-อิคลาศ 
- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ 

ป.2 ก 1 
ป.2/1 บอกความหมาย ความเป็นมาของสูเราะฮฺที่
ก าหนดโดยสรุป 
ก2 
ป2/2 น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและต่อบุคคลใกล้ชิดอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

- อัน-นาส  
- อัล-ฟะลัก 
- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ  

ป.3 ก 1 
ป.3/1 บอกความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนดโดยสรุป 
ก 2 
ป.3/1 น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและบุคคลใกล้ชิดอย่างเหมาะสม
ตามวัย 

- อัล-มะชัด 
- อัน-นัศรฺ 
- อัล-กาฟิรูน 
- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ 

ป.4 ก 1 
ป.4/1 บอกความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนดโดยสรุป 
ก 2 

- อัล-เกาซัรฺ  
- อัล-มาอูน  
- กุร็อยซฺ  
- อัล-ฟีล  
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ป.4/1 น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข 
 

- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ 

ป.5 ก 1 
ป.5/1  บอกความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนดโดยสรุป 
ก 2 
ป.5/1  น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข 
 

- อัล-ฮุมะซะฮฺ 
- อัล-อัศรฺ  
- อัต-ตะกาษุรฺ  
- อัล-กอริอะฮฺ  
- อัล-อาดียาต 
- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ 

ป.6 ก 1 
ป.6/1  บอกความหมาย ความเป็นมา 
ความส าคัญของสูเราะฮฺที่ก าหนดโดยสรุป 
ก 2 
ป.6/1  น าหลักค าสอนของสูเราะฮฺที่ก าหนดมา
ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติสุข 

- อัซ-ซัลซะละฮฺ  
- อัล-บัยยินะฮฺ  
- อัล-ก็อดร 
- อัล-อะลัก  
- หลักค าสอนของซูเราะฮฺ 
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กลุ่ม Q (อัล-กุรอาน  ) การจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 
มาตรฐาน 
 ก 1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบายอัล -กุรฺอาน สามารถอ่าน 
ท่องจ า อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1 ก 1 
ป.1/2 อ่านพยัญชนะ ตามหลักการที่
ก าหนด 

1. การอ่านตามหลักการ 
- การประสมพยัญชนะ 
- การอ่านสั้นและยาวโดยอะลิฟ 

ป.2 ก 1 
ป.2/2 อ่านพยัญชนะ ตามหลักการที่
ก าหนด 

 1. การอ่านพยัญชนะในอัล-กุรฺอาน 
- พยัญชนะท่ีมีสระฟัตหะตัยนฺ 
กัสเราะตัยนฺ ฎ็อมมะตัยนฺ 
- พยัญชนะท่ีมีสระฟัตหะตัยนฺ กัส 

เราะตัยนฺ และฎ็อมมะตัยนฺก่อนพยัญชนะ  و 
และ ي  
- พยัญชนะท่ีมีสระสุกูน 
- พยัญชนะท่ีมีสระกัสเราะฮฺและ  ฎ็อมมะฮฺ 
- การอ่านออกเสียงสั้น และอ่านออกเสียง 
ยาวโดยพยัญชนะยาอฺ 
- การอ่านนูนและมีมสุกูน 
- การอ่านอัยนฺสุกูนและฮัมซะฮฺสุกูน 
- การอ่านกอลกอลอฮฺ  
- สระที่มีสระสุกูน  

ป.3 ก 1 
ป.3/2  อ่านพยัญชนะ ตามหลักการที่
ก าหนด 

1. การอ่านตามหลักการ 
- การประสมพยัญชนะ 
- การอ่านสั้นและยาวโดยอะลิฟ 

ป.4 

ก 1 
ป.4/2  อ่านอัล-กุรฺอานยุซที่ 1-10 ตาม
หลักการหุกุมนูนสากินะฮฺ 

1.1 การอ่านตามหลักการอ่าน 
- การอ่านหุกุมนูนสากินะฮฺและตันวีน 
- อิคฟาอฺ  
- อิดฆอม  
- อิดฆอมบิลาฆุนนะฮฺ  
- อิดฆอมมาอัลฆุนนะฮฺ  
- อิกลาบ  
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- อิซฮาร  
- การอ่านก็อลกอละฮฺ  
1.2 อ่านอัล-กุรฺอานยุซที่ 1 - 10  

ป.5 ก 1 
ป.5/2 อ่านอัล-กุรฺอาน ยุซที่ 11 – 20 ตาม
หลักการหุกุมมีม 

1.1 หลักการอ่านหุกุมมีม 
- อิคฟาอฺซะฟะวี  
- อิดฆอมมิษลัยนฺ  
- อิซฮารซะฟะวี  
1.2 อ่านอัล-กุรฺอาน ยุซที่ 11 - 20 

ป.6 ก 1 
ป.6/2  อ่านอัล-กุรฺอานยุซที่ 21 – 30 ตาม
หลักการมัดดฺ 

1.1 หลักการอ่านมัดดฺ 
- มัดอัศลี  
- มัดฟัรอี  
- มัดมุตตะศิล  
- มัดมุนฟะศิล  
- มัดอาริฎฎิสสุกูน 
- มัดบะดัล  
- มัดอิวัฎ  
- มัดลีน  
- มัดศิละฮฺ  
- มัดฟัรกฺ  
- มัดตัมกีน  
- มัดลาซิม 
- ลาซิมมุษักกอลกะลิมี 
- ลาซิมมุคอฟฟัฟกะลิมี 
- ลาซิมมุษักกอลฮัรฟี  
- ลาซิมมุคอฟฟัฟหัรฟี  
1.2 อ่านอัล-กุรฺอาน ยุซที่ 21 – 30 
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กลุ่ม Q (อัล-กุรอาน  ) การจัดการเรียนรู้ภาคท่องจ า 
มาตรฐาน 
 ก 1 เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบายอัล -กุรฺอาน สามารถอ่าน 
ท่องจ า อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างสันติสุข 

ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1 ก 1 
ป.1/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัล-ฟาติหะฮฺ  
- อัล-อิคลาศ 

ป.2 ก 1 
ป.2/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัน-นาส  
- อัล-ฟะลัก  

ป.3 ก 1 
ป.3/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัล-มะชัด 
- อัน-นัศรฺ 
- อัล-กาฟิรูน 

ป.4 ก 1 
ป.4/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัล-เกาซัรฺ  
- อัล-มาอูน  
- กุร็อยซฺ  
- อัล-ฟีล  

ป.5 ก 1 
ป.5/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัล-ฮุมะซะฮฺ 
- อัล-อัศรฺ  
- อัต-ตะกาษุรฺ  
- อัล-กอริอะฮฺ  
- อัล-อาดียาต 

ป.6 ก 1 
ป.6/3 ท่องจ าซูเราะห์ที่ก าหนด 

- อัซ-ซัลซะละฮฺ  
- อัล-บัยยินะฮฺ  
- อัล-ก็อดร 
- อัล-อะลัก  
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กลุ่ม A จะครอบคลุมตัวชี้วัดสาระภาษาอาหรับ สาระหะดีษ และสาระอัคลาก  

มาตรฐาน ร 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษา
อาหรับ เพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ห 1 เข้าใจ ความหมาย ความส าคัญ หลักการ หลักค าสอน ท่องจ าอัล-หะดีษ ยึดมั่นและน าไป
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

มาตรฐาน ล 1 เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1 ร1 ป.1/1ออกเสียงและประสมพยัญชนะ 
สระ 
ห1 ป .1/1 อ่านและบอกความหมาย
ของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล1 ป .1/1บอกและปฏิบัติตนเกี่ ยวกับ
มารยาทใชีวิตประจ าวัน 

-อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ ของหะดิษ   

 الطهورشطراإليمان
-ความหมายและเห็คุณค่าหะดิษ 
-การรักษาความสะอาดร่างกาย  อาคาร 
สถานที่ เครื่องนุ่งห่ม 

 ร1 ป.1/2อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค า วลี ที่ก าหนด 
ห1 ป.1/2เห็นความส าคัญและปฏิบัติตน
ตามค าสอนของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล1 .ป1/1บอกและปฏิบัติตนเกี่ ยวกับ
มารยาทใชีวิตประจ าวัน 

-อ่าน เขียน  บอกความหมายและความส าคัญ
ของหะดิษ 

قائما الشرب عن زجد  
-ค าศัพท์พร้อมความหมาย 

 ร1 ป.1/3 สนทนาโดยใช้ประโยคสั้น ๆ ที่
ก าหนด 
ห1 ป.1/1อ่านและบอกความหมายของอัล-
หะดีษที่ก าหนด 
ล1 ป .1/1บอกและปฏิบัติตนเกี่ ยวกับ
มารยาทใชีวิตประจ าวัน 

-การกล่าวประโยคสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การกล่าวและตอบรับสลาม 

عيكم السالم  
السالم وعليكم  

-ความประเสริฐของการให้สลาม 
-การคัดบทสนทนา 

ป.2 ร.1 ป.2/1ออกเสียงและสะกดค า 
ล.1 ป.2/1บอกมารยาทการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน 

*อัลหะดิษเกี่ยวกับ การแต่งกาย 
-ความหมายและค าสอน 
-ดุอาอฺ 
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ห .1 ป .2/1 อ่านและบอกความหมาย
ของอัล-หะดีท่ีก าหนด 

-การแต่งกายแบบอิสลาม 

 ร.1 ป.2/2 อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค าที่ก าหนด 
ล.1 ป.2/3เห็นประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
จรรยามารยาทอิสลาม 
ห.1 ป.2/2เห็นความส าคัญและปฏิบัติตน
ตามค าสอนของอัล-หะดีษที่ก าหนด 

*อัลหะดิษเกี่ยวกับการศึกษา 
-คุณค่าของการศึกษา 
-คุณค่าของผู้มีความรู้ 
-การแสวงหาความรู้ 

 ร.1 ป.2/1ออกเสียงและสะกดค า 
ล.1 ป.2/1บอกมารยาทการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน 
ห.1ป.2/1อ่านและบอกความหมายของอัล-
หะดีท่ีก าหนด 

*อัลหะดิษเกี่ยวกับพ่อแม ่
- ความพึงพอใจของพ่อแม ่
- การตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ 
- การท าดีต่อพ่อแม ่

ป.3 ร.1 ป.3/1 ออกเสียงและสะกดค าออกเสียง
และสะกดค า 
ห .1 ป .3/1อ่ านและบ อกความห มาย
ของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล.1 ป3/1บอก เห็นประโยชน์และปฏิบัติ
ตนต่อบุคคลอ่ืนตามจรรยามารยาทอิสลาม 

- ออกเสียงและสะกดค าฮาดิษ 

 هألخي يجب حتى أحدكم اليؤمن
لنفسه مايحب  

- ความหมายและค าสอนจากฮาดิษ 

 ร.1 ป.3/2 อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค าที่ก าหนด 
ห.1ป.3/2 เห็นความส าคัญและปฎิบัติตน
ตามค าสอนอัลฮาดิษที่ก าหนด 
ล.1 ป.3/3 บอก เห็นประโยชน์ และปฎิบัติ
ตนตามแบบอย่างในการรักษาความสะอาด 

- อ่าน เขียนและบอกความหมาย 

االيمان الطهورشطر  
- สิ่งที่ได้รับจากฮาดิษ 
- ปฎิบัติตนตามฮาดิษ 

 ร.1  ป.3/4 มีมารยาทในการฟังและการพูด 
ห.1  ป.3/2 เห็นความส าคัญและปฏิบัติตน
ตามค าสอนของอัลฮาดิษที่ก าหนด 

- ดูอาร์เข้าออกมัสยิด 
- ข้อควรปฎิบัติต่อมัสยิด 

มารยาทการพูดและฟัง 
 ร.1  ป.3/3 สนทนาโดยใช้ประโยคสั้นๆที่

ก าหนด 
- การใช้    من/أين

การสนทนาโดยใช้  

محمد أستاذ أين  
                     هذه/هذا من

ป.4 ร1 ป.4/1 ออกเสียงและสะกดค า 1.1 การท าดี ต่อบิดา มารดา 
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ห1ป.4/1 อ่านและท่องจ าอัล -หะดีษที่
ก าหนด 
   ป.4/2 สรุปความหมาย ความส าคัญ
ของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล1ป.4/2 ยอมรับและปฏิบัติตนตาม 
คุณธรรมที่ก าหนด 

1.2 การท าความดีต่อ ครู บาอาจารย์ 

 ร1ป.4/2 อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค าที่ก าหนด 
ห1ป.4/3 เห็นประโยชน์และปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนจากอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล1ป.4/1อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ
และหลักฐานเกี่ยวกับคุณธรรมที่ก าหนด 

2.1 คุณค่าของเวลา 
2.2 การตรงต่อเวลาในการท าอีบาดัต 
 

 ร1ป.4/2 อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค าที่ก าหนด 
ห1ป.4/2 สรุปความหมาย ความส าคัญ
ของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล1ป .4/3ชื่ น ชมผู้ อ่ื น ที่ ป ฏิ บั ติ ตน ต าม
คุณธรรมที่ก าหนด 

3.1 การอดทนต่อ 
อามานะที่ได้รับมอบหมาย 
3.2 การอดทนต่อการท าอีบาดัต 

 ร1ป.4/1ออกเสียงและสะกดค า 
ห1ป.4/1 อ่านและท่องจ าอัล -หะดีษที่
ก าหนด 
ล1ป.4/2 ยอมรับและปฏิบัติตนตาม 
คุณธรรมที่ก าหนด 

4.1 ความซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ 
4.2 ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง 

ป.5 
 
 

ร.1 ป.5/1ออกเสียงและสะกดค า 
     ป.5/2อ่าน เขียนและบอกความหมาย
ของค าและประโยคที่ก าหนด 
ห.1 ป.5/1อ่านและท่องจ าอัล -หะดีษที่
ก าหนด 
ล.1 ป.5/1อธิบาย ความหมายความส าคัญ
และหลักฐานเกี่ยวกับคุณธรรมที่ก าหนด 

ตัวบทหะดิษเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์ 
    -  อ่านท่องจ า และ บอกความหมาย พร้อม
อธิบายหะดิษ 
    - สะกดค าและเขียนตัวบทหะดิษ 
    - ประยุกต์ใช้คณุตธรรมตามตัวบทหะดิษ 

 ร.1  ป.5/3 สนทนาโดยใช้ประโยคสั้น ๆ ที่
ก าหนด 
ห .1 ป .5/2  บอกและสรุปความหมาย

ตัวบทหะดิษเกี่ยวกับความเสียสละ 
     - อธิบายพร้อมสรุป     ความหมายหะดิษ 
    - ดุอาขับข่ียานพหานะ 
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ความส าคัญของอัล-หะดีษที่ก าหนด 
ล.1 ป.5/4อธิบาย เห็นคุณค่า และปฏิบัติ
ตนตามมารยาทในการโดยสารและขับขี่
ยานพาหนะ 

    - มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ 
    - สนทนาเป็นประโยคสั้นๆ 

 ร.1 ป.5/4 มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน 
ห.1 ป.5/3 เห็นประโยชน์และปฏิบัติตน
ตามหลักค าสอนจากอัล-หะดีษที่ก าหนด 

ตัวบทหะดิษเกี่ยวกับการเป็นผู้ใฝ่รู้ 
    - มารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน  
    - ทักษะในการเข้าร่วมสังคมกับผู้อ่ืน 

ป.6 ร.1 ป.6/1. ห.1 ป.6/1 ห.2 ป.6/2. ล.1ป.6/2 ล.
1ป.6/3 ล.1ป.6/4  
อ่านออกเสียง สะกดค าท่องจ า และสรุปหะดิษ
ที่ก าหนด อธิบาย ความหมาย ความส าคัญ 
และหลักฐานจากหะดิษเกี่ยวกับคุณธรรม เห็น
ประโยชน์ ยอมรับปฏิบัติตน และชื่นชมผู้อื่นที่
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมที่ก าหนด 

หะดิษญิบรีล (อิสลาม อิหม่าน และอิหฺซาน) 
และหะดิษเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเอง การ
บริจาคทาน เพ่ือนบ้าน 

 ร.2 ป.6/2. ร.3 ป.6/3 ล.1ป.6/1 ล.2 ป.
6/2  ล.3ป.6/3  ล.5ป.6/5 ห.3 ป.6/3  
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าและ
สนทนาประโยคสั้นๆ เห็นประโยชน์และ
ปฏิบัติตน ตามหลักค าสอนจากอัล-หะดีษที่
ก าหนด และเปรียบเทียบพร้อมวิเคราะห์
ผลของการท าความดีความชั่ว 

หะดิษเกี่ยวกับความดีความชั่ว ความบริสุทธิ์ใจ 
ความยุติธรรม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ละเว้นความ
ชั่ ว  ห่ างไกลสิ่ งเสพติด  และโทษได้ อย่ าง
เหมาะสม 
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กลุ่ม  (M) จะครอบคลุมตัวชี้วัดสาระภาษามลายู สาระหลักศรัทธา สาระศาสนบัญญัติ และสาระ
ชีวประวัติ  

มาตรฐาน ย 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู
เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์

มาตรฐาน อ 1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญ และหลักฐานของหลักศรัทธา ยึดมั่น และน าไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง 

มาตรฐาน ฟ 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต          
มุอามาลาต  
มุนากาฮาต และญินาญาต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และการด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 

มาตรฐาน ต 1 เข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์อิสลามสามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเกิดความ
ตระหนักในการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1 ย1ป.1/1 ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ 
บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1ป.1/2 อ่านเขียนพยัญชนะ สระ และค า 
ที่ก าหนด 
ย1ป.1/3 .สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ1 ป.1/1 บอกความหมาย ความส าคัญ 
และองค์ประกอบของหลักศรัทธา 
อ1ป.1/2 บอกความหมายของการศรัทธา 
ต่ออัลลอฮฺ พระนามของอัลลอฮฺ พร้อม
ความหมาย 
อ1ป.1/3 บอกความหมายของการศรัทธา 
ต่อมลาอิกะฮฺ ชื่อ จ านวน และ คุณลักษณะ
ที่วาญิบต้องรู้ 
ฟ1ป.1/1 บอกหลักการอิสลาม 5 ประการ 

ค าศัพท์ พยัญชนะ (huruf) -huruf besar -
huruf kecil -vokal -จ า น ว น นั บ  1 -30 
ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ โรงเรียน ครอบครัว 
อาหาร   สระ และค า ประโยคสนทนา บอก
เล่า และค าถาม ความหมาย ความส าคัญและ
องค์ประกอบของหลักศรัทธา 6 ประการ 
หลักการอิสลาม 5 ประการ การศรัทธา
ต่ออัลลอฮ์และมลาอีกะฮฺ พระนามของอัลลฮฮ์ 
1-30 การปฏิบัติตนเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และมลาอิกะฮฺ 
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 ย1ป.1/1 ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ 
บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1ป.1/3 .สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ต1ป .1/1 .บอกความหมายและความ 
แตกต่างของ “นบ”ี และ “รสูล ” 
ต1ป.1/2 .บอกประวัติของนบีมุ ฮัมมัด 
โดยสังเขป 
ต1ป.1/3.ชื่นชมและน าแบบอย่างปฏิบัติ 
ต น ข อ ง น บี มุ ฮั ม มั ด  ม า ป ฏิ บั ติ ใ น 
ชีวิตประจ าวัน 

ความหมายค าศัพท์ ประโยคสนทนา บอกเล่า 
และค าถาม ความแตกต่างของนบีและรอซูล 
ประวัติของนบีมูฮัมมัด การปฏิบัติตนเป็นผู้
ศรัทธาต่อรอสูล 

 ย1ป.1/1 ออกเสียงพยัญชนะ สระ และ 
บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1ป.1/3 .สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ฟ.1ป.1/1 บอกความหมาย ความส าคัญ 
วิธีการช าระล้างนาญิส 
ฟ.1ป.1/2 บอกเวลาและอิระยาบทของการ 
ละหมาดฟัรฏ 
ฟ.1ป.1/4 .เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตาม 
ค าแนะน าในการช าระล้างนะญิส และการ
ท าวุฏูอ 
ต.1ป.1/4 ชื่นชมและน าแบบอย่างปฏิบัติ
ต น ข อ ง น บี มุ ฮั ม มั ด ม า ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 

ความห ม ายค าศั พ ท์  ป ระ โยค เกี่ ย วกั บ
ความส าคัญของหลักการอิสลาม เรื่องการ
ช าระล้างนะญิส วิธีการช าระล้างนาญิส  เวลา
และอิริยาบทของการละหมาดฟัรฏ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตนตาม ค าแนะน าในการช าระล้าง
นะญิ ส  และการท าวุฏู อ  ชื่ น ชมและน า
แบบอย่างปฏิบัติ ตนของนบีมุฮัมมัด มาปฏิบัติ
ใน ชีวิตประจ าวัน 

ป.2 ย.1 ป.2/1 ออกเสียงพยัญชนะ สระ พยางค์
และ บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย.1 ป.2/2 อาน เขียนพยัญชนะ สระ และ
ค าท่ีก าหนด 
ย.1 ป.2/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ.1 ป.2/1 บอกพระนามของอัลลอฮฺพร้อม 
ความหมาย 
อ.1 ป.2/2 บอกความหมาย ความส าคัญ
ของการ ศรัทธาต่อคัมภีร์จ านวนและ 

พ ยัญ ชน ะ  - พ ยั ญ ชน ะ  (huruf) - huruf 
besar - huruf kecil - ส ร ะ  (vokal) อ่ า น 
เขี ย น  - ตั ว ส ะก ด  (huruf konsonan ) - 
จ านวนนับที่เป็นหลักสิบ  ค าศัพท์ ค าศัพท์
เกี่ยวกับเพ่ือน, ห้องสมุด ,สิ่งแวดล้อม, สัตว์, 
ผลไม้ ความหมาย ความส าคัญ และสนทนา
เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์ 31-60 การ
ศรัท ธาต่ อคั มภี ร์  จ าน วนและชื่ อคั มภี ร 
หลักการ อิสลาม การอะซาน การอิกอมะฮฺ 
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ชื่อคัมภีร 
ฟ.1 ป.2/1 บอกความหมาย ความส าคัญ 
หลักการ อิสลาม การอะซาน การอิกอมะฮฺ 
การถือ 
ฟ.1 ป.2/3  เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตาม
ค านะน า ในการช าระลางนะญิ ส การ
ท าวุฎอฺและ อิริยาบถของการละหมาดฟรฎ 
ต.1 ป.2/3 บอกแบบอยางการด าเนินชีวิต
ในวัยเยาว์ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 4. ชื่นชมและน าแบบอยาง
การปฏิบัติตน 
 

การถือ ศีลอด และอิริยาบถของการละหมาด
ฟัรฎ เชื่อมั่น ยอมรับ เห็นคุณคาและปฏิบัติตน
ตามค าแนะน าในการช าระล้างนะญิส การ
ท าวุฎอฺและ อิริยาบถของการละหมาดฟรฎ
และปฏิบัติตนเป็นผู้ ศรัทธาต่อคัมภีร์และรสูล 

 ย.1 ป.2/2 อาน เขียนพยัญชนะ สระ และ
ค าท่ีก าหนด 
ย.1 ป.2/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ.1 ป.2/3 บอกความหมาย ความส าคัญ 
ชื่อและ คุณลักษณะของรสูล 
อ.1 ป.2/4 เชื่อมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตน
เป็นผู้ ศรัทธาต่อคัมภีร์และรสูล 
ต.1 ป.2/2 บอกความส าคัญของการเรียนรู
ประวัติ ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 
ต.1 ป.2/3บอกแบบอยางการด าเนินชีวิตใน
วัยเยาว์ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 
ต.1 ป.2/4 ชื่นชมและน าแบบอยางการ
ปฏิบัติตน ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

พยัญชนะ ค าศัพท์ บอกความหมาย และ
ส น ท น า เกี่ ย ว กั บ ค ว าม ส า คั ญ  ชื่ อ แ ล ะ 
คุณลักษณะของรสูล บอกประวัติของนบีมุฮัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ในวัยเยาว์ 
ความส าคัญของการเรียนรู้ประวัติ ของนบี
มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แบบอ
ยางการด าเนินชีวิตในวัยเยาว ของนบีมุฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชื่อมั่น ยอมรับ 
ชื่นชมและน าแบบอยางการปฏิบัติตน ของนบี
มุ ฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

ป.3 ย1.ป 3/1 ออกเสียงค า วลีและประโยคและ
บอก ความหมายคาศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป 3/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ1.ป 3/1 บอกพระนามของอัลลอฮฺพร์อม 
ความหมาย 

ค า วลี เกี่ ยวกับ เพ่ือน การละเล่น  มัสยิ ด 
สุขภาพความหมายค าศัพท์ เกี่ยวกับพระนาม
ของอัลลอฮฺล าดับที่ 61-99 จ านวนนับที่เป็น
หลักร้อย หลักพัน และ ประโยคบอกเล่า 
ค าถาม  ปฏิ เสธ  ค าสั่ ง  สนทนาเกี่ ย วกั บ
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อ1.ป 3/2 บอกความหมาย ความส าคัญ
ของการ ศรัทธาตอวันกิยามะฮ 
อ1.ป 3/3 บอกความหมาย ความส าคัญ
ของการ ศรัทธาตอเกาะฎออฺ-เกาะดัร 
อ1.ป 3/4 เชื่อมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตน
เป็นผู้ ศรัทธาตอวันกิยามะฮฺและเกาะฎออฺ- 
เกาะดัร 

ความส าคัญของการ ศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ 
การ ศรัทธาตอเกาะฎออฺ -เกาะดัร เชื่อมั่น 
ยอมรับ และปฏิบัติตนเปนผู้ ศรัทธาตอวันกิยา
มะฮฺและเกาะฎออฺ- เกาะดัร 
 
 

 ย1.ป 3/1 ออกเสียงค า วลีและประโยคและ
บอก ความหมายคาศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป 1/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ฟ1.ป 3/1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของ หลักการอิสลาม การอิสตินญาอฺ 
การอะซาน การอิกอมะฮฺ การละหมาดฟรฎ
และการถือ ศีลอด 
ฟ1.ป 3/2 เห็ นคุณคาและปฏิ บั ติ ตนตาม
ค าแนะน า ในการอะซาน การอิกอมะฮฺ การ
ละหมาดฟรฎ  การถือศีลอด และการอิสติ
นญาอ 

ความหมายค าศัพท์ ความส าคัญของ หลักการ
อิสลาม การอิสตินญาอฺ การอะซาน การอิกอ
มะฮฺ การละหมาดฟรฎและการถือ ศีลอด เห็น
คุณคาและปฏิบัติตนตามค าแนะน า ในการอะ
ซาน การอิกอมะฮฺ การละหมาด ฟรฎ การถือ
ศีลอด และการอิสตินญาอ 

 ย1.ป 3/1 ออกเสียงค า วลีและประโยคและ
บอก ความหมายคาศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป  3/2 อานและเขี ยน  ค า  วลี และ
ประโยคที่ก าหนด 
ย1.ป 1/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ต1.ป  1/1 สรุปประวัติของนบีมุ ฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ตั้งแตวัยเยาว์
จนกระท่ังไดรับ การแตงตั้งใหเป็นรสูล 
ต1.ป 1/2อธิบายประโยชนของการเรียนรู้
ประวัติ ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม 
ต1.ป 1/3 ชื่นชมและน าแบบอยางการ
ปฏิบัติตน ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 

เสียงค า วลีและประโยคและบอกความหมาย
ค าศัพท์ ประโยค สนทนาโดยสรุปประวัติของ
ท่านนบีมุฮัมัด ตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นรสูล อธิบายประโยชน์ของ
การเรียนรู้ประวัติของนบีมุฮัมมัด ชื่นชมและ
น าแบบอย่างปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัด มา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
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ป.4 ย1.ป 4/1 ออกเสียงประโยคและข้อความ 
และ บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป 4/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ1.ป  4/1บอก พระนาม คุณ ลักษณ ะ
ของอัลลอ ฮฺ  พ รอมความหมาย  และ
หลักฐานที่เกี่ยวกับ การศรัทธาตออัลลอฮ  
อ1.ป 4/3 บอกความหมาย จ านวน ชื่อ     
อุลุลอัซม 
อ1.ป 4/4 บอกความหมาย ความส าคัญ
ของมุอฺญิซาต 
อ1.ป 4/5 ยอมรับ ยึดมั่นและปฏิบัติตนเป็น
ผู้ ศรัทธาตออัลลอฮฺ และรสูล 
ต1.ป  4/1 สรุปประวัติของนบีมุ ฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ตั้งแต่ได้รับ
แตงตั้งเป็นรสูล จนกระท่ังเสียชีวิต 
ต1.ป 4/2 ชื่นชมและน าแบบอยางการ
ปฏิบัติตน ของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

-ประโยคและขอความ เกี่ยวกับ อาหาร ,วัน 
ส าคัญ, สถานที่  
-ค าสรรพนาม ( Penjodoh bilangan ) 
-ความหมาย สนทนาเกี่ยวกับความหมาย 
จ านวน อุลูลอัซมี ความหมายความส าคัญของ
มุอฺญิซาต 
-อ่านและเขียน ประโยชน์ที่ใช้สรรพนามและ
สรุปประวัติของนบีมุฮัมมัด ตั้งแต่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรสูลจนกระทั่งเสียชีวิต ชื่นชมและน า
แบบอย่างการปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัดมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 ย1.ป 4/1ออกเสียงประโยคและขอความ 
และ บอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด  
ย1.ป 4/2 อานและเขียน ประโยคที่ใช้ค า
สรรพ นามและขอความที่ก าหนด 
ย1.ป 4/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ฟ1.ป 4/1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
และ ประเภทของหุกุมชัรอีย 
ฟ1.ป 4/2 อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
และ บทบัญญัติของการท าวุฎอฺ การตะยัม
มุม การละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดญัมอฺ- 
ก็อศรฺ ละหมาด ยุมอะฮฺ และการละหมาด 
สุนนะฮฺรอวาติบ และตะฮียาตุลมัสญิด 
ฟ1.ป  4/4 เห็ นคุณ ค่ าและปฏิ บั ติ ก าร
ละหมาด ญะมาอะฮฺ ละหมาดญัมอฺ-ก็อศรฺ 
และ ละหมาด ยุมอะฮฺ และการละหมาด 

-อ่านและเขียน สนทนาอธิบายเกี่ ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของหุ
กุมชั ร อียฺ  ความหมาย ความส าคัญ  และ
บทบัญญัติของการท าวุฏูอฺ การตะยัมมุม การ
ละหมาดญะมาอะฮฺ ละหมาดญัมอฺก็อศรฺ 
ละหมาดญุมอะฮฺ และการละหมาดสุนนะฮฺ 
รอวาติบ และตะฮียาตุลมัสยิด 
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สุนนะฮฺ รอวาติบและตะฮียาตุลมัสญิด 
 ย1.ป 4/2 อานและเขียน ประโยคที่ใช้ค า

สรรพ นามและขอความ ที่ก าหนด 
ย1.ป 4/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
ฟ1.ป 4/3 อธิบายสิ่งที่เป็นวาญิบ สุนนะฮฺ 
หะรอม มักรุ ฮฺ  และประโยชนของการ
ละหมาด 
ฟ1.ป  4/4 เห็ นคุณ ค่ าและปฏิ บั ติ ก าร
ละหมาด ญะมาอะฮฺ ละหมาดญัมอฺ-ก็อศรฺ 
และ ละหมาด ยุมอะฮฺ และการละหมาดสุน
นะฮฺ รอวาติบและตะฮียาตุลมัสญิด 

-ประโยคและขอความ เกี่ยวกับ อาหาร ,วัน 
ส าคัญ, สถานที่ - ค าสรรพนาม ( Penjodoh 
bilangan )  
- การสนทนาโดยใชประโยค บอกเลา, ค าถาม, 
ปฏิเสธ และค าสั่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวาญิบ สุน
นะฮฺ หะรอม มักรุฮฺ และประโยชน์ของการ
ละหมาด 
-เห็นคุณค่าและปฏิบัติการละหมาดญะมาอะฮฺ 
ละหมาดญัมอฺ-ก็อศรฺ และละหมาดญุมอะฮฺ 
และการละหมาดสุนนะฮฺรอวาติบและตะฮียา
ตุลมัสยิด 

ป.5 ย1.ป.5/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป.5/3  สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 
อ1.ป.5/1 บอกพระนาม คุณลักษณะที่เป็น
วาญิบ มุสตาฮีล และญาอีสของอัลลอฮฺ 
และ  หลั กฐาน ที่ เกี่ ย วกั บ การศรัท ธา
ต่ออัลลอฮฺ 
อ 1.ป.5/2 อธิบายการศรัทธาตอวันกิยา
มะฮฺตามท ก าหนด 
ฟ1.ป.5/1อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการปกปดเอาเราะฮฺ การ
ละหมาดสุนนะฮฺ ตะรอวีหฺ วิเตรฺ ฎหา และ
ตะฮัจญุด ลัยลาตุลก็อดรฺ ซะกาฮฺฟฏรฺ  
วันอีดิลฟฏรฺและการละหมาดสุนนะฮ 
ต1.ป.5/1บอกเหตุการณส าคัญในสมัย 
นบีอาดัม 
 
ฟ1.ป.5/4 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนในเรื่อง
การ ปกปิดเอาเราะฮฺ การถือศีลอด การ 
ละหมาดสุนนะฮฺ ตะรอวีหฺ วิเตรฺ ฎหา และ 
ตะฮัจญุด ซะกาฮฺฟฏรฺ วันอีดิลฟฏรฺ การ 

-ความหมายค าศัพท์ เกี่ยวกับ คุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺที่ เป็นวาญิบ มุสตาฮีล ญาอิส 
ตลาด  การคมนาคม  สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว 
สิ่งแวดล้อม 
-ความหมายเกี่ยวกับหลักฐานการศรัทธา
ต่ออัลลอฮ์  
-ความหมายเกี่ยวกับหลักฐานการปกปิดเอา
เราะฮ์ 
-ประโยคบอกเล่า และค าถามเกี่ยวกับการ
ศรัทธาต่อวันกียามะฮฺ  
-ประโยคบอก เล่ า  และค าถาม เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ส าคัญในสมัยนบีอาดัม 
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ละหมาดสุนนะฮฺ การอาบน้ําวาญิบและ  
สุนนะฮ 

 ย1.ป.5/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป.5/2 จ าแนกประเภทของค าที่ก าหนด 
ฟ1.ป.5/1อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการปกปดเอาเราะฮฺ การ
ละหมาดสุนนะฮฺ ตะรอวีหฺ วิเตรฺ ฎหา และ
ตะฮัจญุด ลัยลาตุลก็อดรฺ ซะกาฮฺฟฏรฺ วัน
อีดิลฟฏรฺและการละหมาดสุนนะฮ 
ต1.ป.5/2 อธิบายประวัติ และความส าคัญ
ของ บรรดาอุลุลอัซมี 

-ความหมายค าศัพท์ ความส าคัญเกี่ยวกับการ
ละหมาดสุนนะฮฺตะรอวีหฺ  วิตร ฏูหา และ
ตะฮัจญุด 
-ประโยคและเรื่ อ งสั้ น เกี่ ย วประวัติ และ
ความส าคัญของอุลุลอัซม ี
-ประเภทของค า (ค านาม ค ากริยา ค าวิเศษ) 
จากประวัติของอุลุลอัซม ี
 

 ย1.ป.5/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป.5/2 จ าแนกประเภทของค าที่ก าหนด 
ฟ1.ป.5/1อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการปกปดเอาเราะฮฺ การ
ละหมาดสุนนะฮฺ ตะรอวีหฺ วิเตรฺ ฎหา และ
ตะฮัจญุด ลัยลาตุลก็อดรฺ ซะกาฮฺฟฏรฺ วัน
อีดิลฟฏรฺและการละหมาดสุนนะฮ 
ต1.ป.5/2 อธิบายประวัติ และความส าคัญ
ของ บรรดาอุลุลอัซมี 

-ความหมายและค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวา
ญิบ สุนนะฮฺ หะรอม และมักรูหฺของการถือศิ
ลอด 
-ความหมายและค าศัพท์เกี่ยวกับซะกาตฟิฏร 
และวันอีดีลฟิฏรฺ วิธีการจ่ายซะกาฮฺฟิฏรฺ 
-ความหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับซะกาฮฺ
ฟิฏร และวันอีดีลฟิฏร 
-ป ร ะ โย ค  บ อ ก เล่ า  ค า ถ าม  เกี่ ย ว กั บ
ความส าคัญของซะกาฮฺฟิฏร และวันอีดิลฟิฏรฺ 

 ย1.ป.5/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป.5/3 สนทนาโดยใชประโยคที่ก าหนด 
ฟ1.ป.5/3 อธิบายวิธีการอาบน้ าวาญิบและ
สุนนะฮ 
ฟ1.ป.5/4 เห็นคุณคาและปฏิบัติตนในเรื่อง
การ ปกปิดเอาเราะฮฺ การถือศีลอด การ 
ละหมาดสุนนะฮฺ ตะรอวีหฺ วิเตรฺ ฎหา และ 
ตะฮัจญุด ซะกาฮฺฟฏรฺ วันอีดิลฟฏรฺ การ 
ละหมาดสุนนะฮฺ การอาบน้ าวาญิบและ 
สุนนะฮ 

-ค าศัพท์ ความหมายเกี่ยวกับการอาบน้ าวา
ญิบและการอาบน้ าสุนนะฮฺ 
-ประโยค บอกเล่า ค าถาม เกี่ยวกับบทบัญัติ 
และความส าคัญของการอาบน้ าวาญิบและ 
สุนนะฮฺ 
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ป.6 ย1.ป.6/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ

บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
อ1.ป.6/1  อธิบายความหมาย ประเภทของ
เตาฮีด 
อ1.ป.6/3  บอกความหมาย ประเภท โทษ
ของชิริก และมุรตัด 
อ1.ป.6/4  ยอมรับ ยึดมั่นและปฏิบัติตน
เป็นผู้ ศรัทธาตออัลลอฮ 
ฟ1.ป.6/1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการละหมาดสุนนะฮฺ ซะกาฮฺ 
อาหารและเครื่องดื่มที่หะลาลและ หะรอม 
การประกอบพิธีหัจญ วันอีดิลอัฎ หาและ
การละหมาด กุรฺบาน การจัดการญะ นา
ซะฮฺ การละหมาดญะนาซะฮฺ และ การ 
ตายชะฮีด 
ต1.ป.6/1 อธิบายประวัติและความส าคัญ
ของ เคาะลีฟะฮฺทั งสี่โดยสังเขป 
ต1.ป.6/2 น าคุณลักษณะและแบบอย่าง
ข อ ง  เค า ะ ลี ฟ ะ ฮฺ ทั้ ง สี่ ม า ป ฏิ บั ติ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
ต1.ป .6/3 ชื่นชมและน าแบบอยางการ
ปฏิบัติตนของ เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่มาปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 
ฟ1.ป.6/3   เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนใน
เรื่องการ ละหมาดสุนนะฮฺ ซะกาฮฺ การ
ประกอบพิธี หัจญ วันอีดิลอัฎหาและ การ
ละหมาด สุนนะฮฺ กุรฺบาน การจัดการญะนา
ซะฮฺ และการละหมาดญะนาซะฮ 

-ประโยค ค าศัพท์และความหมาย เกี่ยวกับ
ประเภทของเตาฮีด ชิริก และมุรตัด โทษของชิ
ริก และมุรตัด 
-ประโยคบอกเล่ า ค าถาม  และค าศั พท์
เกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญของการ
ละหมาดสุนนะฮฮาญะฮฺและอิสติคอเราะฮฺ 
-ประโยค เรื่องสั้นเกี่ยวกับประวัติเคาะลีฟะฮฺ
ทั้งสี่  ประวัติและความส าคัญของเคาะลีฟะฮฺ
ทั้งสี่โดยสังเขป 

 ย1.ป.6/1  ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ย1.ป.6/2 จ าแนกประเภทของค าที่ก าหนด 
ย1.ป.6/3 สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 

-ประโยคและค าศัพท์ เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีหะลาล 
-ประเภทของค านาม ค ากริยาในเรื่องเกี่ยวกับ
อาหารแลเครื่องดื่ม 
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ฟ1.ป.6/1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการละหมาดสุนนะฮฺ ซะกาฮฺ 
อาหารและเครื่องดื่มที่หะลาลและ หะรอม 
การประกอบพิธีหัจญ วันอีดิลอัฎ หาและ
การละหมาด กุรฺบาน การจัดการญะ นา
ซะฮฺ การละหมาดญะนาซะฮฺ และ การ 
ตายชะฮีด 
ฟ1.ป.6/2  จ าแนกประเภทอาหารและ
เครื่องดื่มท่ี หะลาลและหะรอม 

-การสนทนาโดยใช้ประโยค บอกเล่า ค าถาม
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มท่ีหะลาลและ 
หะรอม 
-ประเภทค านาม ค ากริยา 

 ย1.ป.6/1 ออกเสียงประโยค เรื่องสั้นและ
บอก ความหมายค าศัพท์ที่ก าหนด 
ฟ1.ป.6/1 อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
บทบัญญัติของการละหมาดสุนนะฮฺ ซะกาฮฺ 
อาหารและเครื่องดื่มที่หะลาลและ หะรอม 
การประกอบพิธีหัจญ วันอีดิลอัฎ หาและ
การละหมาด กุรฺบาน การจัดการญะ นา
ซะฮฺ การละหมาดญะนาซะฮฺ และ การ 
ตายชะฮีด 
ฟ1.ป.6/3 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนในเรื่อง
การ ละหมาดสุนนะฮฺ ซะกาฮฺ การประกอบ
พิธี หัจญ วันอีดิลอัฎหาและ การละหมาด 
สุนนะฮฺ กุรฺบาน การจัดการญะนาซะฮฺ และ
การละหมาดญะนาซะฮ 
 

-ประโยคและ เรื่ อ งสั้ น เกี่ ย ว  กั บ กิ จ วั ต ร
ประจ าวัน  ในการท าฮัจญ์ 
  -การประกอบพิธีฮัจญ์  
  -วันอีดิลอัฏหา การละหมาดอีด กุรบาน 
-ประโยคและค าศัพท์เกี่ยวกับการจัดการญะ
นาซะฮฺ การละหมาดญะนาซะฮฺ –การตาย
ชะฮีด 
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กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง QAiMt Model กลุ่ม (it) 
หมวดภาษาอังกฤษ (Inggeris) จะครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (i) 

หมวดภาษาไทย (Thai) จะครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (t) 
 

กลุ่ม it  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาระอัลกุรอาน ฟิก์ฮ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู: Q-FAM) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........1-3............. เวลา เรียน .............................. ช่ัวโมง 

 

สาระอัลกุรอาน Q 

 
ระดับชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.1-ป.3 มาตรฐานที่ 1 
มฐ ก1 ป 1/2,3 
มฐ ก1 ป 2/2,3 
มฐ ก1 ป 3/2,3 

-.การอ่านตามหลักการ 

- พยัญชนะฮิญาอียะฮฺ (هجائية ) 
- พยัญชนะท่ีมีสระฟัตหะฮฺ 
- พยัญชนะท่ีออกเสียงที่แตกต่างกัน 
- การประสมพยัญชนะ 
- การอ่านสั้นและยาวโดยอะลิฟ 
- การท่องจ าสูเราะฮฺ 

- อัล-ฟาติหะฮฺ (الفاتحة ) 

- อัล-อิคลาศ ( )اإلخالص(  
- การอ่านพยัญชนะในอัล-กุรฺอาน 
- พยัญชนะท่ีมีสระฟัตหะตัยนฺ 
กัสเราะตัยนฺ ฎ็อมมะตัยนฺ 
- พยัญชนะท่ีมีสระฟัตหะตัยนฺ กัส 

เราะตัยนฺ และฎ็อมมะตัยนฺก่อนพยัญชน و 

และ ي   
พยัญชนะท่ีมีสระสุกูน 
- พยัญชนะท่ีมีสระกัสเราะฮฺและ ฎ็อม 
มะฮฺ 
- การอ่านออกเสียงสั้น และอ่านออกเสียง 
ยาวโดยพยัญชนะยาอฺ 
- การอ่านนูนและมีมสุกูน 
- การอ่านอัยนฺสุกูนและฮัมซะฮฺสุกูน 

 - การอ่านกอลกอลอฮฺ قلقلة     



ห น้ า  | 35 

          คู่มือหลักสูตรบรูณาการสาระอิสลามศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ QAiMt Model 

-  - สระที่มีสระสุกูน (  ( اْ 
การท่องจ าสูเราะฮฺ 

- อัน-นาส (الناس ) 

- อัล-ฟะลัก (الفلق ) 
การอ่านพยัญชนะในอัล-กุรฺอาน 
- การอ่านฮัมซะฮฺวอซัล 
- การอ่านนูนสุกูน 

- การอ่านหยดุ โดยตันวนี ( -  ٌْ - -  ٌْ  ) 
- การอ่านสระ (~ ) และมีเสระสุกูน 
- การอ่านค าลัฟซุลญะลาละฮฺ 
- เครื่องหมายต่าง ๆ ในอัล-กุรฺอาน 
- การหยุดโดยฮัมซะฮฺที่มีสระฟัตหะตัยนฺ 
- การอ่านพยัญชนะมุก็อฏฏออะฮฺ 
การท่องจ าสูเราะฮฺ 

- อัล-มะชัด (المسد 

 - อัน-นัศรฺ ( النصر   ) 

- อัล-กาฟิรูน (الكافرون ) 
สาระฟิกห์ F 
ป.1-ป.3 มาตรฐานที่ 1 

มฐ ฟ1 ป 1/3,4 
มฐ ฟ1 ป 2/3 
มฐ ฟ1 ป 3/3 

- การละหมาด 

- วุฎุอฺ  
- วิธีการท าวุฎุอฺ 
- การอะซานและการอิกอมะฮ 

สาระภาษาอาหรับ A 
ป.1-ป.3 มาตรฐานที่ 1 

มฐ ร1 ป 1/3 
มฐ ร1 ป 2/3 
มฐ ร1 ป 3/3 
 

- จ านวนเลข 0 – 10, 10, 20, 30, 40 และ 
50 

- ค าศัพท์เกี่ยวกับสี  เช่น أخضر احمر  
- จ านวนนับ 11-20,60,70, 80, 90 และ100 
- กลุ่มค านามเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ์การเรียน เช่น 

  قلم
- กลุ่มค ากริยาพ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เช่น جلس,  دهب,  مشى  
- ประโยคสนทนาสั้นๆ เช่น ค าว่า 
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هده؟ ما ؟ هدا ما  
- จ านวนนับ 21-30, 100, 200, 300, 400 
และ 500 
- ในอาชีพต่างๆ  
สนทนาเกียวกับอาชีพ 

สาระภาษามลายู M (Rumi) 
ป.1-ป.3 มาตรฐานที่ 1 

มฐ ย1 ป 1/3 
มฐ ย1 ป 2/3 
มฐ ย1 ป 3/3 
 

- จ านวนนับ 1-10 (bilangan) 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะ,โรงเรียน, ครอบครัว, 
อาหาร 
- ประโยคสนทนา บอกเล่าและค าถาม 
จ านวนนับที่เป็นหลักสิบ 
- ค า ศัพท์เกี่ยวกับเพ่ือน, ห้องสมุด, 
สิ่งแวดล้อม, สัตว์, ผลไม้ 
- ประโยคสนทนา บอกเล่า ค าถามและค าสั่ง 
- การสนทนาโดยใช้ประโยค บอกเล่า, 
ค าถาม, ปฏิเสธ และค าสั่ง 
- จ านวนนับที่เป็นหลักร้อย หลักพัน 
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กลุ่ม it  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาระอัลกุรอาน ฟิก์ฮ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู: Q-FAM) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........4............. เวลา เรียน .............................. ช่ัวโมง 

 

สาระอัลกุรอาน Q 

 
ระดับชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.4 มาตรฐานที่ 1 
มฐ.ก1 ป.4/2,3 
 

1.การอ่านตามหลักการอ่าน 

 การอ่านหุกุมนูนสากินะฮฺและตันวีน 

     - อิคฟาอฺ (اخفاء ) 

     - อิดฆอม ( ادغام) 

     - อิดฆอมบิลาฆุนนะฮฺ ( بالالغنة ادغام ) 

    - อิดฆอมมาอัลฆุนนะฮฺ ( مع ادغام 

 (الغنة

     - อิกลาบ ( اقالب) 

     - อิซฮาร ( اظهار) 

 การอ่านก็อลกอละฮฺ ( قلقلة) 

 อ่านอัล-กุรฺอานยุซที่ 1 - 10 
2.การท่องจ าสูเราะฮฺ 

    - อัล-เกาซัรฺ ( الكوثر) 

    - อัล-มาอูน ( ماعونال ) 

   - กุร็อยซฺ ( قريش) 

   - อัล-ฟีล ( الفيل) 
สาระฟิกห์ F 
ป.4 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ฟ1 ป.4/3,4 
การท าวุฎุอฺ 
   - วิธีการท าวุฎุอฺ 
การละหมาดญะมาอะฮฺ 
   - วิธีการ 
การละหมาดญุมอะฮฺ 
   - วิธีการละหมาดญุมอะฮฺ 
การละหมาดสุนนะฮฺรอวาติบ และตะฮียา
ตุลมัสญิด 
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   - วิธีการ 
สาระภาษาอาหรับ A 
ป.4 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ร 1  ป.4/3 
- จ านวนนับ 31 – 40, 500, 600, 700, 
800,900 และ 1,000 
- ค าศัพท์สถานที่ท่องเที่ยว 
- จ านวนนับ 31 – 40, 500, 600, 700, 
800,900 และ 1,000 
- ค าศัพท์สถานที่ท่องเที่ยว 

สาระภาษามลายู M (Rumi) 
ป.4 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ย1  ป.4/1,3 
- ประโยคและข้อความ เกี่ยวกับ  
อาหาร, สถานที่ 
- การสนทนาโดยใช้ประโยค บอกเล่า, 
ค าถาม, ปฏิเสธ และค าสั่ง 
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กลุ่ม it  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาระอัลกุรอาน ฟิก์ฮ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู: Q-FAM) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........5............. เวลา เรียน .............................. ชั่วโมง 

 

สาระอัลกุรอาน Q 

 
ระดับชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.5 มาตรฐานที่ 1 
มฐ.ก 1  ป.5/2,3 

1. หลักการอ่าน 

 หลักการอ่านหุกุมมีม 

    - อิคฟาอฺซะฟะวี ( اخفاءشفوي) 

    - อิดฆอมมิษลัยนฺ ( مثلين ادغام ) 

    - อิซฮารซะฟะวี ( اظهرشفوي)  

 อ่านอัล-กุรฺอาน ยุซที่ 11 - 20 

 การท่องจ าสูเราะฮฺ 

    - อัล-ฮุมะซะฮฺ ( الهمزة) 

    - อัล-อัศรฺ ( العصر) 

    - อัต-ตะกาษุรฺ ( التكاثر) 

    - อัล-กอริอะฮฺ ( القارعة) 

    - อัล-อาดียาต ( العاديات) 
สาระฟิกห์ F 
ป.5 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ฟ1  ป.5/4 
1.การท าวูฎุ 
   -  วิธีการท าวูฎ ุ
2.การละหมาดญะมาอะ  
   -  วิธีการ 
3.การละหมาดญุมอะฮฺ 
   - วิธีการละหมาด 
4.การละหมาดสุนนะฮฺเราะวาติบและการ
ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิด 

สาระภาษาอาหรับ A 
ป.5 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ร 1  ป.5/3 
- จ านวนนับ 41-50, 1,000, 2,000, 
3,000,4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 
9,000และ 10,000 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ  
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- การสนทนาโต้ตอบ 
สาระภาษามลายู M (Rumi) 
ป.5 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ย 1  ป.5/3 
- การสนทนาโดยใช้ประโยค 
 

 
กลุ่ม it  (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาระอัลกุรอาน ฟิก์ฮ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู: Q-FAM) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........6............. เวลา เรียน .............................. ชั่วโมง 
 

สาระอัลกุรอาน Q 

 
ระดับชั้น 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

ป.6 มาตรฐานที่ 1 
มฐ.ก 1  ป.6/2,3 

1. หลักการอ่าน 

 หลักการอ่านมัดดฺ 

    - มัดอัศลี ( مداصلي) 

    - มัดฟัรอี ( مدفرعي) 

    - มัดมุตตะศิล ( مدمتصل) 

    - มัดมุนฟะศิล ( مدمنفصل) 

    - มัดอาริฎฎิสสุกูน ( للسكون مدعارض ) 

    - มัดบะดัล ( مدبدل) 

    - มัดอิวัฎ ( مدعوض) 

    - มัดลีน ( مدلين) 

    - มัดศิละฮฺ ( مدصلة) 

    - มัดฟัรกฺ ( مدفرق) 

    - มัดตัมกีน ( مدتمكين) 

    - มัดลาซิม( مدالزم) 

    - ลาซิมมุษักกอลกะลิมี ( مثقل الزم 

 (كلمي

    - ลาซิมมุคอฟฟัฟกะลิมี ( مخفف الزم 

 (كلمي

    - ลาซิมมุษักกอลฮัรฟี (   مثقل الزم  

 (  حرفي
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    - ลาซิมมุคอฟฟัฟหัรฟี (   مخفف الزم  

 (   حرفي

 อ่านอัล-กุรฺอาน ยุซที่ 21 – 30 
2. การท่องจ าสูเราะฮฺ 

- อัซ-ซัลซะละฮฺ ( الزلزله) 

- อัล-บัยยินะฮฺ ( البينة) 

- อัล-ก็อดร( ฺ القدر) 

- อัล-อะลัก ( العلق) 
 

สาระฟิกห์ F 
ป.6 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ฟ 6  ป.6/3 
1. การละหมาดสุนนะฮฺฮาญะฮฺและ 
อิสติคอเราะฮฺ 
  - วิธีการ 
2 การละหมาดอีดุลอัฎฮา 
  - วิธีการปฏิบัติในวันอีดุลอัฎฮา 

สาระภาษาอาหรับ A 
ป.6 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ร 1  ป.6/3 
จ านวนนับ 50 -100, 1,000, 10,000, 
100,000 
และ 1,000,000 
- ค าศัพท์เกี่ยวกับการซื้อขาย 
- การสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องการซื้อ-ขาย
สินค้าในตลาด 

สาระภาษามลายู M (Rumi) 
ป.6 มาตรฐานที่ 1 

มฐ.ย 1  ป.6/3 
- การสนทนาโดยใช้ประโยค 
 

 
 

 
 

 
  

 


