บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียน
บ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์นําเสนอ
ผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มโรงเรียนบ้านจะแนะ
1.1 การจัดหลักสูตร
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และการใช้ชีวิตประจําวัน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ความสามารถในการอ่านอัล-กุรฺอาน เป็น
ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านอัล-กุรฺอานตามหลักการ อันเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้
ศาสนาอิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การมีคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และ
การใช้ชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล- กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ดังนี้
สาระการเรียนรู้อัล – กุรฺอาน
มาตรฐาน อก 1 เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบาย
อัล-กุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจํา อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุข
มาตรฐาน อก 2 ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัล-กุรฺอาน และนําไปปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข
สาระการเรียนรู้อัล – หะดีษ
มาตรฐาน อห 1 เข้าใจ ความหมาย ความสําคัญ หลักการ หลักคําสอน ท่องจําอัล-หะดีษ
ยึดมั่นและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้อัล – อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
มาตรฐาน ออ 1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญ และหลักฐานของหลักศรัทธา ยึดมั่น
และนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สาระการเรียนรู้อัล – ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
มาตรฐาน อฟ 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลาม
เกี่ยวกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และญินาญาต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ
และการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
มาตรฐาน อต 1 เข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์อิสลาม สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ และเกิดความตระหนักในการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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สาระการเรียนรู้อัล – อัคลาก (จริยธรรม)
มาตรฐาน อล 1 เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาตน
บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ
มาตรฐาน อร 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู้ภาษามลายู
มาตรฐาน อย 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษามลายูเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของมุสลิม (โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)

57

จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม (ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548
ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และการใช้ชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของมุสลิม (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะ เช่น
รักการอ่านอัล–กุรฺอาน รักการละหมาด รักความสะอาด มีมารยาทแบบอิสลาม และมี
ความรับผิดชอบ ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมการละหมาด การดุอาอฺ ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม (สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการ
อิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระ
อัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะ คือ
รักการอ่านอัล–กุรฺอาน รักการละหมาด รักความสะอาด มีมารยาทแบบอิสลาม และมี
ความรับผิดชอบ (อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการจัดหลักสูตร พบว่า จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูร่วมกันจัดทํา ยึดหลักสูตรอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอีน ประจํามัสยิด พ.ศ. 2548 ของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลาเป็นแนวทาง และยึดหลักการอิสลามสอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม ประกอบด้วย มาตรฐาน
การเรียนรู้ 8 สาระ ได้แก่ สาระอัล-กุรฺอาน อัล-หะดีษ อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) อัล-ฟิกฮฺ
(ศาสนบัญญัติ) อัตตารีค (ศาสนประวัติ) อัล-อัคลาก (จริยธรรม) ภาษาอาหรับ และภาษามลายู
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอิสลาม และการใช้ชีวิตประจําวันที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม
หลักสูตรอิสลามศึกษา กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ จํานวน 9 มาตรฐาน ดังนี้
สาระการเรียนรู้อัล – กุรฺอาน
มาตรฐาน อก 1 เข้าใจประวัติ ความสําคัญ หลักการอ่าน และหลักการอรรถาธิบาย
อัล-กุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจํา อรรถาธิบาย เห็นคุณค่า และนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างสันติสุข
มาตรฐาน อก 2 ยึดมั่นในบทบัญญัติของอัล-กุรฺอาน และนําไปปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างสันติสุข
สาระการเรียนรู้อัล – หะดีษ
มาตรฐาน อห 1 เข้าใจ ความหมาย ความสําคัญ หลักการ หลักคําสอน ท่องจําอัล-หะดีษ
ยึดมั่นและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้อัล – อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)
มาตรฐาน ออ 1 เข้าใจความหมาย ความสําคัญ และหลักฐานของหลักศรัทธา ยึดมั่น
และนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สาระการเรียนรู้อัล – ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
มาตรฐาน อฟ 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตามกฎ หลักการ บทบัญญัติอิสลาม
เกี่ยวกับอิบาดาต มุอามาลาต มุนากาฮาต และญินาญาต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ
และการดําเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
สาระการเรียนรู้อัตตารีค (ศาสนประวัติ)
มาตรฐาน อต 1 เข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความสําคัญของแต่ละยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์อิสลาม สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ และเกิดความตระหนักในการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
สาระการเรียนรู้อัล – อัคลาก (จริยธรรม)
มาตรฐาน อล 1 เข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลาม ในการพัฒนาตน
บําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
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สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ
มาตรฐาน อร 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่าใน
การใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย ค้นคว้าบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
สาระการเรียนรู้ภาษามลายู
มาตรฐาน อย 1 รู้และเข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณค่า
ในการใช้ภาษามลายูเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน คือ
ความสามารถในการอ่านอัล-กุรฺอาน เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่านอัล-กุรฺอาน
ตามหลักการ อันเป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่น
ศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างเหมาะสมและสันติสุข
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ
1. รักการอ่านอัล–กุรฺอาน
2. รักการละหมาด
3. รักความสะอาด
4. มีมารยาทแบบอิสลาม
5. มีความรับผิดชอบ
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1.2 การจัดเวลาเรียน
ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่
กับครูสามัญ ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลาม
ศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่กับครู
สามัญ และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลาม
ศึกษา แต่ไม่มีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะจัดการเรียนการสอน
รูปแบบเวียนสอน (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดเวลาเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ เวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6) มีเวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3) มีเวลาเรียน 480 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง คละกันระหว่างกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
สาระอิสลามศึกษา (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่
กับครูสามัญ ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลาม
ศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่กับครู
สามัญ และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลาม
ศึกษา เช่นเดียวกัน (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านจะแนะได้จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
แบบเข้ม โดยนําร่องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ชุมชนดารุลนาอีม ซึ่งภาคเช้าจะสอนวิชาสามัญ
ส่วนภาคบ่าย จะจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษา ในปีนี้จะจัดเวลาเรียนเป็น 3 หมวดวิชา คือ
1) วิชาอิสลามศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาอัล-อะกีดะฮฺ อัต-ตารีค อัล-อัคลาก และอัล-ฟิกฮฺ)
2) วิชาภาษามลายู และ 3) วิชาอัล-กุรฺอาน การเรียนการสอนให้ครูประจําวิชา บูรณาการเอง
ส่วนวิชาภาษามลายู จะสอน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ และรายวิชาอัล-กุรฺอาน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
รายวิชาอัลกุรอานจะสอนเพิ่มเติมช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปีการศึกษา 2549-2550 เริ่มจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มที่โรงเรียนบ้านจะแนะการจัดตารางสอนจะคละกันระหว่างรายวิชา
สามัญ และอิสลามศึกษา โดยจะเพิ่มชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมง / สัปดาห์ และจะแยกเป็นรายวิชา คือ
1) วิชาอัล-อะกีดะฮฺ 2) วิชา อัต-ตารีค 3) วิชาอัล-อัคลาก 4) อัล-ฟิกฮฺ (วิชา 1-4 จะสอน 1 ชั่วโมง/
สัปดาห์) 5) วิชาภาษามลายู (จะสอน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 6) วิชาอัล-กรฺอาน (จะสอน 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์) และ 7) ภาษาอาหรับ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ และปีการศึกษา 2551-2552
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จัดการเรียนการสอนแยกเป็นรายวิชา ดังนี้ รายวิชาอัล-กุรฺอาน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ รายวิชาอัล-หะดีษ
1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ 3) รายวิชา อัล-อะกีดะฮฺ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 4) รายวิชา อัล-ฟิกฮฺ 1 ชั่วโมง /
สัปดาห์ 5) รายวิชาอัต-ตารีค 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 6) รายวิชาอัล-อัคลาก 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 7)
รายวิชาภาษาอาหรับ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ และ 8) รายวิชาภาษามลายู 1 ชั่วโมง / สัปดาห์
(ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอน
รายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว
และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษา
แต่ไม่มีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
เริ่มแรก คือในปี 2547-2548 การเรียนการสอนอิสลามศึกษาจะจัดในภาคบ่ายของ
แต่ละวัน และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่กับครู
สามัญ ต่อมาในปี 2549-2550 จัดตารางเรียนแบบบูรณาการ คือจัดให้ปนกันทั้งสามัญและศาสนา
ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จะไม่เหมือนกับปีแรกๆ ที่จัดการเรียนรายวิชาอิสลามในช่วงบ่าย และมี
การเรียนอัลกุรอานในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะประจําชั้นควบคู่กับครูสามัญ และ
ในปี 2551-ปัจจุบัน ก็ยังจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะไม่มีการสอนอัลกุรอานก่อนเข้าแถวในตอนเช้า
(โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอน
รายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว
และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษา
แต่ไม่มีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว (ฟาฎีละห์ อาแว12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอน
รายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว
และ ในปี 2551-ปัจจุบัน ก็ยังจัดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะไม่มีการสอนอัลกุรอานก่อนเข้าแถว
(มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอน
รายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษาและมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว
และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษา
แต่ไม่มีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว เน้นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม
(รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดเวลาเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ เวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) มีเวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3) มีเวลาเรียน 480 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง คละกันระหว่างกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
สาระอิสลามศึกษา ทั้งนี้ครูอิสลามศึกษาจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบเวียนสอน
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดเวลาเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ เวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) มีเวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) มีเวลาเรียน 480 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง คละกันระหว่างกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
สาระอิสลามศึกษา เรียนอัลกุรอานช่วงเช้า คาบเรียนที่คาบ 1 และเน้นการฝึกปฏิบัติกิจกรรมตาม
หลักศาสนาอิสลาม (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จัดเวลาเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ เวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) มีเวลาเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) มีเวลาเรียน 480 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง คละกันระหว่างกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่ม
สาระอิสลามศึกษา ทั้งนี้จะเรียนอัลกุรอานช่วงเช้า คาบเรียนที่คาบ 1 ก่อนคาบอื่น ๆ
(สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547-2548 จัดการเรียนการสอนสามัญภาคเช้า ส่วนการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาภาคบ่าย และมีการเรียนอัลกุรอานช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ปี 2549-2550 จัดการเรียนการสอน
รายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลามศึกษาและมีการเรียนอัล-กุรอานช่วงเช้าก่อนเข้า
แถว และ ปี 2551-2552 จัดการเรียนการสอนรายวิชาคละกันระหว่างรายวิชาสามัญและอิสลาม
ศึกษา ทั้งนี้จะเรียนอัลกุร-อานช่วงเช้า คาบเรียนที่คาบ 1 ก่อนคาบอื่น ๆ (อับดุลวาริส บอแงะ
26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการจัดเวลาเรียน พบว่า เวลาเรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร คือ เวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ประกอบด้วย ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) มีเวลาเรียน
400 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียนเป็นรายปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) มีเวลาเรียน 480 ชั่วโมงต่อปี จัดเวลาเรียน
เป็นรายภาค มีเวลาเรียนสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง คละกันระหว่างกลุ่มสาระหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มสาระอิสลามศึกษา
ตาราง 3 โครงสร้างเวลาเรียนอิสลามศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม

เวลาเรียน

ป. 1

ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
(อิบติดาอียะฮฺ)
ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5

ป. 6

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา

320

320

320

320

320

320

อัล-กุรอาน

80

80

80

80

80

80

อัล-หะดีษ

40

40

40

40

40

40

อัล-อะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา)

40

40

40

40

40

40

อัล-ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)

40

40

40

40

40

40

อัตตารีค (ศาสนประวัติ)

20

20

20

20

20

20

อัล-อัคลาก (จริยธรรม)

20

20

20

20

20

20

ภาษาอาหรับ

40

40

40

40

40

40

ภาษามลายู

40

40

40

40

40

40

อัล-กุรอาน

80

80

80

80

80

80

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

80
400

80
400

80
400

80
400

80
400

80
400

ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
(มุตะวัสสิเฏาะฮฺ)
ม. 1
ม. 2
ม. 3
400
400
400
(10 นก.) (10 นก.) (10 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2นก.)
(2นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2 นก.)
(2 นก.)
40
40
40
(1 นก.)
(1 นก.)
(1 นก.)
80
80
80
(2นก.)
(2นก.)
(2นก.)
80
80
80
480
480
480
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1.3 การจัดครูเข้าสอน
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 ปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน (คอไซหม๊ะ บาโด
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนและผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ศาสนาระดับชั้นซานาวี และวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอน
เพิ่ม โดยยึดผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศาสนาหรือสามัญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งในและนอกประเทศ (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดตามความถนัดของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดตามความรู้ความสามารถ
ตามรายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มสาระอิสลามศึกษา (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดตามความถนัดและความรู้
ความสามารถ และตามเนื้อสาระของรายวิชาอิสลามศึกษา (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ในครั้งแรก คือปี 2547-2548 จะจัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้น
ซานาวี และวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 เพราะเปิดเพียงแค่ 1 ชั้น คือชั้นปีที่ 1 อิสลามศึกษา
ตอนต้น ต่อมา ในปี 2549-2552 ทางโรงเรียนมีความต้องการครูเพิ่ม ก็ได้จัดให้ครูที่จะเข้าสอนนั้น
จะต้องมีวุฒิการศึกษาทางศาสนาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสายสามัญแต่
ต้องมีวุฒิทางศาสนาชั้นซานาวี (โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรี เช่นกัน และจัดครูเข้าสอนตามความรู้
ความสามารถในสาระอิสลามศึกษา (ฟาฎีละห์ อาแว12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนและผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ศาสนาระดับชั้นซานาวี และวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม
โดยยึดผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศาสนาหรือสามัญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งในและนอกประเทศ และจัดครูเข้าสอนตามความถนัดของในสาระอิสลามศึกษา (มะเซาพี สนิ
19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดครูเข้าสอนตามความรู้
ความสามารถในสาระกลุ่มสาระอิสลามศึกษา (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดครูตามความรู้ความสามารถ
และความถนัดในรายวิชาอิสลามศึกษา (ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนโดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนาระดับชั้นซานาวี และ
วุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม. 6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม โดยยึดวุฒิการศึกษาศาสนา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีเช่นกัน และจัดตามความรู้อิสลามศึกษา
(สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนและผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ศาสนาระดับชั้นซานาวี และวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม.6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม
โดยยึดผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศาสนาหรือสามัญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งในและนอกประเทศ และจัดครูเข้าสอนตามความรู้พื้นฐานอิสลามศึกษา (สานีรัน ดอเล๊าะ
26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547-2548 จัดครูเข้าสอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สอนและผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ศาสนาระดับชั้นซานาวี และวุฒิการศึกษาสามัญระดับชั้น ม.6 และปี 2549-2552 จัดครูเข้าสอนเพิ่ม
โดยยึดผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านศาสนาหรือสามัญที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งในและนอกประเทศ และจัดครูเข้าสอนตามความรู้ความสามารถของครูสอนอิสลามศึกษา
(อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการจัดครูเข้าสอน พบว่า จัดให้ครูผู้อิสลามศึกษาเข้าสอน ตาม 8 กลุ่มสาระ
อิสลามศึกษา ยึดวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถด้านศาสนา และความถนัดของครูผู้สอน และ
มีวุฒิการศึกษาด้านศาสนาชั้นษานะวียะฮฺ หรือปริญญาตรี และมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือปริญญาตรี
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1.4 การจัดชั้นเรียน
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก และปี
2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
ชั้นปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก และปี
2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
ชั้นปีที่ 1 – 3 (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้น) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียนชั้นจาก ป.1 (ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้น) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้นรุ่นที่หนึ่ง และปี 2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปีการศึกษา 2547 – 2552 จัดชั้นเรียนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ชั้นปีที่ 1-3
เรียกว่า ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอีย์ตอนต้น) และระดับที่ 2 คือ ชั้นปีที่ 4-6 ชั้นอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย (อิบตีดาอีย์ตอนปลาย) ปีการศึกษา 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชน
ดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (อิบตีดาอีย์ตอนต้น) ปีการศึกษา 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชน
ดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียนชั้นจาก ป.1 (อิบตีดาอีย์) ขึ้นเป็น ป. 2 ปีการศึกษา 2549- 2551
เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ทั้งอิบตีดาอีย์ตอนต้น
และตอนปลาย และปีการศึกษา 2552 นักเรียนจบระดับชั้นอิบตีดาอีย์ตอนปลาย
(ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ชัน้ เรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2548 ยังคงจัดการ
เรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียนชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติ
ดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก และ
ปี 2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
ชั้นปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1
ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียนชั้นจากชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้น ปีที่ 1 ขึ้นเป็น ปีที่ 2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 และปี 2552 นักเรียนรุ่นแรกจบระดับชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้น ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก
ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปี 2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
ชั้นปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ฟาฎีละห์ อาแว12 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ชัน้ เรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2548 ยังคง
จัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียนชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
อิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบ
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก และปี 2553 เริ่มเปิดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552
นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก และปี 2553 เริ่มเปิดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 3 ชัน้ เรียน เรียน
ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺรุ่นที่แรก
ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และปี 2553 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 3
ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (ระดับอิสลามศึกษา
ตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ปี 2548 ยังคงจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม และเพิ่มชั้นเรียน
ชั้นจาก ป.1 (ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นเป็น ป.2 ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
หรืออิบติดาอียะฮฺ ปี 2552 นักเรียนจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ ชั้นเรียน
เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และปี 2553 เริ่มเปิดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 3 ชัน้ เรียน
เรียนร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษา)
ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (อิบตีดาอีย์) ปี 2548
จัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1- 2 (อิบตีดาอีย์) ปี 2549- 2551 เริ่มเปิดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ และที่ชุมชนดารุลนาอีมทั้งอิบตีดาอีย์
ตอนต้นและตอนปลาย และปี 2552 นักเรียนจบระดับชั้นอิบตีดาอีย์ ชั้นเรียน เรียนร่วมกับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน (สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอน
อิสลามศึกษา)

72

ปี 2547 เริ่มจัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1 (อิบตีดาอีย์)
ปี 2548 จัดการเรียนการสอนที่ชุมชนดารุลนาอีม ชั้น ป.1- 2 (อิบตีดาอีย์) ปี 2549- 2551 เริ่มเปิด
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอีย์ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ และที่ชุมชนดารุลนาอีมทั้ง
อิบตีดาอีย์ตอนต้นและตอนปลาย และปี 2552 นักเรียนจบระดับชั้นอิบตีดาอีย์ ชั้นเรียน
เรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อับดุลวาริส บอแงะ
26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการจัดชั้นเรียน พบว่า จัดชั้นเรียน 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับอิสลาม
ศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 6 ชั้นเรียนเรียนร่วมกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ ชั้นปีที่ 1 – 3 ชั้นเรียนเรียนร่วมกับระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
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1.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน เน้นการสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ
ในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือ
มุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และ
ทักษะในการดําเนินชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น (คอไซหม๊ะ บาโด
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน ผู้เรียนสามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือ
มุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และ
ทักษะในการดําเนินชีวิต (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ เน้นการสอนทักษะพื้นฐาน
สําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
นําสู่การปฏิบัติจริงให้มากขึ้น และสามารถคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ (ซูไรฮา ซาหีมซา
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) เน้น
การสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้
เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร ระดับ
อิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนําสู่การปฏิบัติจริงให้มากขึ้น และสามารถคิด
พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ เน้นการสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต
ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนําสู่การปฏิบัติจริง
ให้มากขึ้น และสามารถคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ (โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจํา
อัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ
ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐาน
ด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต (ฟาฎีละห์ อาแว12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจํา
อัล-กุรฺอาน ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนา
ความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต (มะเซาพี สนิ
19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจํา
อัล-กุรฺอาน ผู้เรียนสามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือ
มุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนําสู่การปฏิบัติจริงให้มากขึ้น และสามารถคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ
(รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจํา
อัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ เน้นการสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต ให้มี
ความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนําสู่การปฏิบัติ
จริงให้มากขึ้น และสามารถคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ (ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจํา
อัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ เน้นการสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต
ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สามารถเสริมสร้างสุขภาพส่วนตนและชุมชน ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนิน
ชีวิต ให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและ
พัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนิน
ชีวิต (อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นหรืออิบติดาอียะฮฺ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนภาษามลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและ
ท่องจําอัล-กุรฺอาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียน
สามารถอ่านอัล-กุรฺอาน จบ 30 ยุซ เน้นการสอนทักษะพื้นฐานสําหรับมุสลิมเพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจในชีวิตประจําวัน ตลอดจนให้เรียนรู้ภาษาอาหรับ ภาษามลายู เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
ศาสนาอิสลามและการสื่อสาร
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลางหรือมุตะวัสสิเฏาะฮฺ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน
พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะในการดําเนินชีวิต ให้มีความสมดุล
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเสริมสร้าง
สุขภาพส่วนตนและชุมชน ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
เน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจนําสู่การปฏิบัติจริง
ให้มากขึ้น และสามารถคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ

77

1.6 การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินเข้า
ร่วมกิจกรรมละหมาด ดุอาอฺ และเข้าค่ายจริยธรรรม (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทดสอบด้วยเครื่องข้อทดสอบความรู้ (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5
พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทดสอบด้วยสังเกตความถูกต้องในการปฏิบัติศาสนกิจ
(ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทดสอบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา โดยแยกเกรดออกจากวิชาสังคมเป็น
เอกเทศ การประเมินนักเรียนในเชิงปฏิบัติ เช่น ให้นักเรียนอาบน้ําละหมาด ให้นักเรียนละหมาด
และให้นักเรียนชําระล้างนะญิส (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ สังเกตพฤติกรรมควบคู่การจัดการเรียนการสอน
(นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทอสอบด้วยข้อสอบที่คุณครูจัดทําขึ้นมาตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ประเมินจากกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม (โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ประเมินจากข้อสอบและการปฏิบัติจริงของผู้เรียน
(ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ บันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขของผู้เรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทดสอบข้อทดสอบที่ครูจัดดทําขึ้น (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบ
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ วัดจากการสอบระหว่างเรียน กลางภาคเรียน และปลายเรียนตาม
พัฒนาการของผู้เรียนตามสภาพจริง (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ประเมินจากข้อสอบวัดความรู้ (สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
การวัดและประเมินผลการเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
อิสลามศึกษา และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยใช้วิธีการ สังเกตพฤติกรรม
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ทดสอบการสังเกต การปฏิบัติ และข้อสอบวัดความรู้
(อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า การวัดและประเมินผลการเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา และการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างภาคเรียน
กลางภาค และวัดผลปลายภาค โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน
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ตอนที่ 2 ผลที่เกิดจากการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม
2.1 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น
ให้สลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ช่วยเหลือผู้ปกครองพี่น้องและเพื่อนฝูง ผู้เรียนมีการปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักศาสนาอิสลาม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้อิสลามศึกษา
เพราะสามารถที่จะอ่านภาษามลายูได้ดีเป็นที่น่าพอใจ” (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น
ให้สลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษา
มลายู และภาษาอาหรับได้อย่างน่าพอใจ ผู้เรียนมีการพัฒนาการแต่งกายและการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวันได้จากการเรียนการสอนอิสลามศึกษาได้ เช่น การใส่ผ้าคลุมหัว การใส่กางเกงขายาว
เป็นต้น” (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น
ให้สลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น อ่านดุอาร์ในโอกาสต่าง ๆ ผู้เรียน
มีการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาอิสลาม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการ
เรียนรู้อิสลามศึกษา เพราะสามารถที่จะอ่านภาษามลายู และ ภาษาอาหรับ เช่น จํานวนเลข วัน
คําศัพท์เกี่ยวกับ สัตว์ ดอกไม้ ยานพาหนะได้” (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“นักเรียนสามารถต่อชั้นศาสนาที่สูงขึ้น เพราะก่อนที่จะมีการจัดอิสลามศึกษา
แบบเข้มนักเรียนสามารถต่อยอดด้านศาสนาที่โรงเรียนเอกชนแค่ชั้น 1-3 อิบติดาอีย์เท่านั้น แต่เมื่อมี
อิสลามศึกษาแบบเข้มสามารถต่ชั้นศาสนา ชั้นศาสนาชั้น 5-6 มุตตาวาซิฏได้ นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น
ไม่มีภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ และที่สําคัญได้นักเรียนที่ดี เก่ง
และมีความสุข” (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักศาสนาอิสลาม ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้อิสลามศึกษา
เพราะสามารถที่จะอ่านภาษามลายูได้ดี นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่มีภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ และที่สําคัญได้นักเรียนที่ดี เก่ง และมีความสุข” (นูรีดา ดือเร๊ะ
12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“ส่วนทางด้านความรู้ด้านอิสลามศึกษานั้นก็มีหลายอย่างที่ได้มีการพัฒนาดีขึ้น เช่น
การอ่านอัลกุรอาน นักเรียนของเราส่วนใหญ่สามารถอ่านอัลกุรอานได้เมื่อยู่ ป. 6 นักเรียนสามารถ
อ่านภาษามลายูเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ผลที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาก็คือ
การเปลี่ยนทางด้านพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของนักเรียน เท่าที่ได้สังเกตมานักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนโรงเรียนอื่นแล้วจะเห็นได้ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น การทักทาย การให้สลามเมื่อเจอกัน การแต่งกายที่เรียบร้อย ปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด ทั้งภาคบังคับ เช่น ละหมาด 5 เวลา ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน และภาคอาสา เช่น
การละหมาดสุนัตต่าง ๆ การถือศีลอดอาสา การบริจาคทาน และอื่น ๆ” (โนร์ฮีซัม ดือรามะ
12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น
ให้สลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาอิสลาม ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้อิสลามศึกษา เพราะสามารถที่จะอ่านภาษามลายูได้ดี
เป็นที่น่าพอใจ” (ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในอิสลามมากขึ้น ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสําคัญ
มากขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมมากขึ้น
และผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านศาสดาในการดํารงชีวิต เช่น การให้สลาม อยู่ในสังคมกับ
เพื่อนๆ และได้ปฏิบัติในสิ่งที่นักเรียนรู้โดยรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
รู้จักการให้สลามกับครู เพื่อน ผู้อาวุโสและพ่อแม่” (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีคุณธรรม และ
จริยธรรมมากขึ้น ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาอิสลาม และผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านศาสดาในการดํารงชีวิต เช่น การให้สลาม อยู่ในสังคมกับเพื่อนๆ และได้ปฏิบัติใน
สิ่งที่นักเรียนรู้โดยรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนได้ปฏิบัติรู้จักการให้สลามกับครู
เพื่อน ผู้อาวุโส และพ่อแม่” (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านอัล-กุรอานได้ดีมาก เพราะได้เรียนระบบการอ่าน
แบบกีรออาตีตั้งแต่เล่ม 1-เล่ม 5 และทางผู้อํานวยการโรงเรียนก็เน้นหนักในวิชาอัล-กุรอาน จบ ป.6
แล้วผู้เรียนต้องอ่านอัล-กุรอานและคอตัม (จบเล่ม) ได้ ทําให้ผู้ปครองให้ความสําคัญส่งลูกต่อไปเรียน
สถาบันฮาฟิซ (เรียนท่องจําอัล-กุรอาน) เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) ได้อย่างถูกต้อง
ผู้เรียนเกิดความรู้ เข้าใจและให้ความสําคัญเกี่ยวกับอัล-หะดีษในการประหยัดเป็นเด็กรู้จักใช้เงิน
เพราะโรงเรียนมีโครงการออมวันละ 1 บาท เริ่มตั้งแต่อนุบาล 1- ม.3 และสามารถท่องจําอัล-หะดีษ
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้ ผู้เรียนเกิดความรู้ในบทบัญญัติหลักศรัทธาต่าง ๆ สามารถบอกได้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ว่าอัลลอฮฺ (พระเจ้า) เป็นผู้กําเนิดและเป็นผู้สร้าง และสามารถท่องจํา
พระนามของอัล-ลอฮฺ เพราะในหลักสูตรจะมีเรื่องพระนามของอัล-ลอฮฺอยู่ตั้งแต่ ป.1- ป.6 ผู้เรียน
เกิดความรู้ เข้าใจ และให้ความสําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถอาบน้ํา
ละหมาด ละหมาด 5 เวลา ละหมาดสุนนัตตัฮญูต ละหมาดสุนนัตวีเตร ศิลอดอาสา (สุนนะห์)
ศิลอดวาญิบ (จําเป็น) เพราะโรงเรียนมีโครงการกียามุลลัยทุกเดือนละครั้งเพื่อทําให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านศาสดาในการดํารงชีวิต เช่น การให้สลาม
อยู่ในสังคมกับเพื่อนๆ และได้ปฏิบัติในสิ่งที่นักเรียนรู้โดยรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผู้เรียนได้ปฏิบัติรู้จักการให้สลามกับครู เพื่อน ผู้อาวุโสและพ่อแม่ และปฏิบัติตนตามคุณธรรมและ
จริยธรรมอิสลามในการพัฒนาตนเอง บําเพ็ญประโยชน์ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ทักษะที่เรียนมา เช่น การทักท้าย การให้สลามพร้อมด้วย
สามารถค้นหาความหมายในภาษาอาหรับด้วยตนเองในหนังสือ ผู้เรียนสามารถใช้ในการสื่อสารและ
อ่านหนังสือเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษามลายู (ยาวี) ภาษามลายู (รูมี) ที่เด็กชอบ ผู้เรียนมีคุณธรรม
และจริยธรรมมากขึ้น” (ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น เช่น
ให้สลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาอิสลาม ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียนรู้อิสลามศึกษา เพราะสามารถที่จะอ่านภาษามลายู
ได้ดี” (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้เรียนเข้าใจในในอิสลามมากขึ้น ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสําคัญมากขึ้น
ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ผู้เรียนเกิดรักและสามัคคีในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ทักษะที่เรียนมา เช่น การทักทาย
การให้สลามพร้อมด้วยสามารถค้นหาความหมายในภาษาอาหรับด้วยตนเองในหนังสือ”
(สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานได้ถูกต้องตามหลักตัจวีด ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษามลายู และภาษาอาหรับได้อย่างน่าพอใจ ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีขึ้น
เช่น ให้สาลามทุกครั้งที่เจอครูและผู้ปกครอง ผู้เรียนมีการพัฒนาการแต่งกายและการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวันได้จากการเรียนการสอนอิสลามศึกษาได้ เช่น การใส่ผ้าคลุมหัว การใส่กางเกงขายาว
เป็นต้น” (อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางอิสลาม ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจหลักการอิสลาม
มีทักษะพื้นฐานในการอ่านอัลกุรฺอาน และมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษามลายู
และภาษาอาหรับ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักอิสลาม ได้แก่ มีมารยาทตามแบบอิสลาม
ได้แก่ การสลาม แต่งกายสุภาพตามหลักการอิสลาม และสามารถปฏิบัติตามแนวทางอิสลาม ได้แก่
การละหมาด วันละ 5 เวลา การดุอาอฺ การถือศีลอด และรักการอ่านอัล-กฺรอาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีความประหยัด และมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่น
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OØAe jU›Ø ≈∏¥QBJ∑,≈ÕA µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑ œUB´ OøBM OØAe jU›Ø "
≈´e ∆Ej¥ªA jUB´ AiBa ≈∑AeA ,OÕA OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me KJm ≈´e ≈ÕA,SøÃ¿ß fØ ∆Ej¥ªA dBJû
Ae œUB´ dBI , O∞a ≤ÀjY Ωƒ∑ OÕA 2 jU›Ø PAÃJû œ÷ ‹ ≈Õﬁ ∆Ae œM’Aj≥ AiBa BØÀA AiBa
Ω◊ŒM ∂Ae ≈´e Bø –iB»m ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J ,Bø ∆Ae –iB« ±ŒNme πÕDI ∆ÃØ 2 ‘iB« ∂ ÀeÀe
ŸÃUjU›Ø ∆g¤ø –eBVƒø OØAe œ÷‹ 2…Jª 2fVnøe ≠Œ»J Ãª›m œy›ª jU›Ø ¬BMjØ ≈∏«iÃme
( ﻛﻤﻜﺎن ﺳﻜﻮﻟﻪ,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ªÀe …ªÀe) "—iÃß ≤ÃMÃƒø ¬›mA AiBa PÃ∏Œ¨ø ≈ÕB∏Ø ∫Ãm
“หลังจากนักเรียนได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแห่งนี้แล้ว
โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรอานได้เกือบทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านจะแนะ
ของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนอัล-กุรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตีซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านและเรียนรู้อัล-กุรอานได้อย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบอื่น ๆ โดยทั่วไป ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนอื่น ๆ เราสามารถเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านการเขียน
ของนักเรียน คุณลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยชอบอ่าน และท่องอัล-กุรอานใน
บางบทตามศักยภาพของผู้เรียนผู้เรียนมักจะอ่านอัล-กุรอานทุกวันและคืนเป็นกิจวัตรประจําวัน จะ
ละหมาดครบวันละ 5 เวลา โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสั่งโดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายมักจะไปละหมาดที่มัสยิด
บางคนสามารถเป็นผู้อาซานด้วยซ้ําไป และผู้เรียนชอบแต่งกายสะอาดสุภาพถูกต้องตามหลักการ
อิสลาม” (ดอเล๊าะ ดอเล๊าะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
…ªÃ∏me 6 oº∑ oŒIB« –e µÕfƒa …ªÃ∏me œUB´ ÃaÃa AeA OŒ∑ Ãª‹ ∆Ã«BM "
BmAi OŒ∑ ,ÃM …ªÃ∏me ∆Ej¥ªA ¡Na …ŒªÃI ∆ÃØ –e ∆Ae ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI ÃM –e –eBU ,ÃM µÕfƒa
üBM ,…ª œy‹ ∂eDM ∆ÃØ ∆Ej¥ªA ¡Na üBM µÕfƒa …ªÃ∏me œUB´ BnŒI ∆ÃØ OŒ∑ µ√A ~Ãø ÃUÃø
 f¿áA ÃM B´AjØ œzme µÕfƒa …ªÃ∏m µ√A µ¨ŒM œMAjØ ∂e ÃM o∞ª ,…ª jƒI ÃUÃø BmAÀ ,AeA ≠Œ√‹
œzme µ¨ŒM OŒ∑ ,ÃM µÕfƒa …ªÃ∏m µ√A …ª œUÃØ …ŒªÃI –eBU ,≠Œ»J …ŒªÃI ,’BßÀe dBI …ŒªÃI ,…ª
,∆Ej¥ªA ≈´e dBI …ŒªÃI ÃM OŒ∑ …ªÃ∏m µ√A e ~Ãø …ª œUÃØ …ŒªÃI ÃM µÕfƒa …ªÃ∏m µ√A µY B´AjØ
–e ÃªB∑ ‹ ≠Œ»J ¬BøA –eBU …ŒªÃI ÃM ≠Œ√‹ OŒ∑ ÃaÃa , …ª µŒªÃø ÀeBy ∆ÃØ ≠Œ»J œzme
,¬›m –jI –e ÃM OŒ∑ ≈´e B∞øÃU , ∆g¤ø –eBU 2 ÆeB∑ B¿¥m fVnø œy –e …øÀie µŒº∑
¬Ã∑AÃƒM 10 …ªÀe œmCe ) "…ª  f¿áA ÃM ∆Ej¥ªA œUB´ , pAÃØ , ≠Œ»J œzme LAÃU ÆÃz¨M
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553
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“ปีที่แล้วหลานของผมจบ ป.6 ที่โรงเรียนบ้านจะแนะ เขาสามารถอ่านอัล-กุรอานได้
และสามารถคอตัมอัล-กุรอานตอนที่อยู่ ป.6 ได้ผมรู้สึกภูมิใจมาก เพราะผมมีลูกและเรียนที่โรงเรียน
บ้านจะแนะเช่นเดียวกันแต่ไม่มีพิธีการคอตัมอัล-กุรอาน แต่ตอนนี้มีก็รู้สึกดีใจ แล้วก็สังเกต
จากพฤติกรรมของนักเรียนที่จบโรงเรียนบ้านจะแนะแล้วมารยาทนั้นดีมากทีเดียว สามารถ
อ่านอัล-กุรอาน ละหมาดได้ นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านจะแนะนั้นสามารถพูดเต็มปากว่า
มีมารยาทดี ดูพฤติกรรมของนักเรียนแล้วที่จบจากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้วนี้สามารถชมได้เพราะ
นักเรียนของเราสามารถอ่านอัล-กุรอานได้ การละหมาดก็มีความกระตือรื้อร้นดี หลานของผมเอง
ตอนนี้ก็สามารถเป็นอีหม่ามนําละหมาดได้แล้ว ถ้าเขากลับจากโรงเรียนเขาจะไปมัสยิดทุกเวลาบางครั้ง
ก็จะอาซานด้วย เวลาเจอผมเขาก็ให้สลาม ในเรื่องของความรับผิดชอบก็ดีโดยเฉพาะการละหมาด
การถือศีลอด การอ่านอัล-กุรอานก็ดีเช่นเดียวกัน” (ดะแซ ดอเล๊าะ 10 ธันวาคม 2553 ,
กรรมการสถานศึกษา)
¬›mA îUB¨Ø AeA ∆Bø …ºNm O»Œª ∂Àe –Bm O∑BNm ,…ª πÕDI S¥∞ò OÕA jU›Ø"
,≤BI ÃJÕA AÀe f∞∑ ¬›m –jI …øÀie πŒªBI ,πÕDI ∆ÃØ ∂›aC ,îUAi ∆ÃØ ≠Œ»J ,…ªÃ∏me
AeA OØAe œ√ Pj∞m œUB¨ø ~Ã …ª ≤iB« OŒ∑ ,≈ÕA ¡aBø µ∞ò µM ÃM ÃªÀe ,≈´BM ≤ÃaÃ∑
AÃ ,œMB« ∫Ãm ∆Ae |¨I pAi µÕfƒa …ªÃ∏me ÀiÃy AÃ S¥ØB√ µ¨ŒM ∂Àe –Bm ,…ªÃ∏m AÃe
,2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 pieA ¡Œ«AjIA) "TjU›Ø µ√A jUB¨ø µ√ Ae –e O´B …ªAeA ∆ÃØ ÀiÃy
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑
“ดูนักเรียนแล้วดีมากเลย เท่าที่ผมสังเกตมา หลังจากที่โรงเรียนเปิดทําการสอน
อิสลามศึกษา ขยันละหมาด มารยาทก็ดี กลับบ้านก็ให้สลาม จูบมือพ่อ แม่ ก่อนหน้านี้ไม้เคยเห็น
แบบนี้ หวังว่าการเรียนการสอนแบบนี้จะมีตลอดไป ผมได้สังเกตดูเห็นครูโรงเรียนบ้านจะแนะ
เขามีความภูมิใจ และมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น” (บือราเฮ็ง ดือเร๊ะ 17 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
,πÕDI …JŒª ≠Õ ≈ªBU f∞∑ œ´AjØ ∂›aA ∆Ae îUB¨ø œzme …IÀAjI OØAejU›Ø"
2µ√A ,OÕA fØie …ŒJªjM ≠Õ ∆Ae Ljß pB»I ,ÃÕ›ø dBJû ,∆Ej¥ªA dBJû OØAejU›Ø 2µ√A SMBQjM OÕA
–û Ãª›m …øÀi Af∑ ∂ÃmBø ∂fƒ« ΩŒJØA ,…øÀie ∆Ae …ªÃ∏me ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø OØAe jU›Ø
œMB« B∑Ãm –Bm ,¬›mA …ŒªÀAjUA f¨Õ2∂›aA PÃ∏Œ¨ø2∂›aAjIjU›≥2µ√A S¨ŒNƒØ ≠Õ ∆Ae ¬›m
,SŒyBJm ∆Ae ¬›m –û ,’BßÀejI ,≠Œ»J œzme –jÕe …ŒM›ø OØAeAÃ jU›Ø 2µ√A ∆Aj∑ jƒI
¬Ã∑AÃƒM 22 D»Œø œmÃØ Dø) "πÕDI ≠ÕAÃM ÆiÀA –eBU ≈∑A –e ƒ√jnI jU›Ø 2µ√A ΩŒJØA S«eÃø
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553
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“นักเรียนมีการเปลี่ยนด้านผลการเรียนและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น สามารถสังเกต
ได้จากที่นักเรียนสามารถอ่านอัลกรุอาน อ่านภาษายาวี มลายู อาหรับ และที่สําคัญนักเรียนละหมาด
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เวลากลับมาที่บ้านก็ให้สลามก่อนเข้าบ้าน มีมารายาทตามแบบอิสลาม
ต้องการ ผมรู้สึกภูมิใจที่เด็ก ๆ ทุกคนในหมู่บ้านได้ฝึกละหมาด ดุอาอฺ สลาม ซึ่งโตขึ้นเขาก็
จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี ช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของเขาต่อไป” (มะพูซี แมหะ 22 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
dBI …ŒªÃI jU›Ø ≈∏¥QBJ∑,≈ÕA µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑e oŒIB« jU … ﻓــﻼºNm "
LÃIAi AiBa ≈´e ∆Ej¥ªA jU›I ≈∑AeB¨ø OŒ∑, œ√ OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me KJm ≈´e ≈ÕA , ∆Ej¥ªA
dBJû B√  ﻓــﺎœzme pAie ∆Ae ∆Ej¥ªA ٢ فـÀjY Ωƒ¨ø Ae pAie OÕA ٢ jU  ﻓــﻼPAÃJû œM’AjØ
AhŒI œzme O»Œª OŒ∑ ﻓﺖAe oºU πø ≈Õﬁ٢…ªÃ∏m ≈´e ≠Œ√BI PAÃI ∂fƒ« OŒ∑ …ªÃªB∑,∆Ej¥ªA
…ªBÕA –jÕfƒm –Bm µ√A S«ÃN√ÃU ,≈ÕiB« فÀfŒ« Ae œ´Aﺧﻼ∂ ﻓﺮC ∆Ae oŒªÃ√ dBI œzme AeD
pB»I ∆Ae œøÀi ,–ÀBU d BI ∆Ej¥ªA dBI B√  ﻓﺎAiB√ , ‹BI œ´Ãme œUB¨ø ∂ e ≠Œ√Ãª Bm¤M ΩŒßBA
…ŒªÃI ∆Ae oŒªÃ√ dBI B√∏≈ ﻓﺎ¥QBJ∑ ≈ÕA µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑e oŒIB« ∆ ﻓﻮeÃm ≠Õ٢jU ﻓﻼ,Ljß
µY ∆Ae “≥fujI ,∆ﻣﻀﺎi ≈ªÃIe pA ﻓﻮ,ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J …ŒªÃI ~ÃU ≈ÕiB« فÀfŒ« Ae ٢’BßÀe ﻓﺎB´
µ√ ∆Ae ,œUB´ µ√ ,∆Ej¥ªA dBI µ√ pAjI ∆Ae B∑Ãm ٢∂eÃI ,iÃm OŒ∑ …Õ ﻓﺎDM ≈´e œy‹ ٢≈Õﬁ
OŒ∑ …ÕﻓﺎDM ≈´e B –iB»m ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J ∆Ae ,∆Ej≥ dBI ~ÃU œQÃI ∆… ﻓﻮøÀie ∂Àe ∆Ae ﻓﺎB´
٢∂eÃI ≠Õ ÆiÀA –eBU …ŒªÃI œy‹ ٢ …Jª , fVnøe ≠Œ»J œy Ãª›m ≠MBU ∂eÃI ¬BMÀAjM À iÃme
œ´A  ﻓـﺮµØB√ ∆ÃØ ٢ ∂eÃI , SŒyBJm ∆Ae œa Ãa ≈Õ ﻓـﻜﺎjI —iÃß فـÃMÃƒø ٢ ÃI‹ ÃU BI B∑  ﻓـﺎB∑Ãm
B√  ﻓﺎ,LAÃV´Ã∏¨MjI ٢ ≈ÕDm ∆Ae ,AÃM ÆiÀA  ﻛﻔﺪ,  ﻓﻖµø “ ﻛﻔﺪøjY ,¬›m –jI P  ﺳﻔﺮpÀiÃU
,2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 Bm¤M ≈ÕeÃÕ Dø) "œy‹٢≈Õﬁ µY ∆Ae …øÀie٢Xj∑ ÆÃªÃM ,pBø ≈∑B√Ãz¨ø
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑
“หลังจากนักเรียนได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแห่งนี้แล้ว
โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรอานได้เกือบทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านจะแนะ
ของเราได้มีการจัดการเรียนการสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านและเรียนรู้อัล-กุรอานได้อย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบอื่น ๆ โดยทั่วไป ซึ่งถ้าเราจะ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ เราสามารถเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่าน
การเขียนของนักเรียน คุณลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน ยกตัวอย่างลูกชายของกระผมเอง
เด็กชายอิสมาแอ โต๊ะซา ซึ่งได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่
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ที่โรงเรียนสุไหงบาลา (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) เขาสามารถอ่านอัล-กุรอานได้ดีมาก และ
สามารถอ่านเขียนภาษามลายู, ภาษาอาหรับได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถท่อง
ดูอาอฺต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ที่น่าภาคภูมิใจก็คือ ทําการละหมาดวันละ 5 เวลา ถือศีลอด และ
บริจาคทานโดยที่กระผมไม่ต้องสั่งหรือใช้บ่อย ๆ เหล่านี้เป็นต้น ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยชอบอ่าน และ
ท่องอัล- กุรอานในบางบทตามศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมักจะอ่านอัล- กุรอานทุกวันและคืนเป็น
กิจวัตรประจําวัน ละหมาดครบวันละ 5 เวลา โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสั่งโดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายมักจะไป
ละหมาดที่มัสยิดบางคนสามารถเป็นผู้อาซานด้วยซ้ําไป และผู้เรียนชอบแต่งกายสะอาดสุภาพถูกต้อง
ตามหลักการอิสลาม แล้วมีพฤติกรรมที่ดีมากอย่าง เช่น การกล่าว สลามให้ความเคารพต่อพ่อแม่
ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมีความรับผิดชอบ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลืองานบ้านเหล่านี้
เป็นต้น” (มะยูดิง โต๊ะซา 3 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
fØ µVƒ ¬›mA ≈∏¥ÕfÕfƒØ AiBbm îUB¨Ø B∑ÃI OØAe µÕfƒa …ªÃ∏m …ºNm "
∆AiBU A ≈´e Ω¿ßjI OØAe, ∆Ej¥ªA dBJû OØAe jU›Ø …ªBÕA SN»Œª OØAe ≠Õ …VŒN√ L 2547 ∆Ã«BM
,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø ,¬›m –û OØAe2jU›Ø O»Œª OØAe OŒ∑ ∆B¿¨Õ ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae SÕfáA
îUB¨Ø …ªÃ∏m ≈´e …º»JmBƒø BŒºø ∂›aAjIA Ã 2jU›Ø S¨ŒNƒØ ≠Õ œy‹2 ≈Õﬁ ∆Ae “≥fujI ,pAÃØ
eÃm ≠ÕjU›Ø 2µ√A , ∆AØ B«jI ≠Õ 2 …ªÃ∏m f∞∑ ÃN√ Ãa –eBVƒø OØAe ∆B¿¨Õ PAÃ≥ AiBbm ¬›mA
Ãª›m ∆Aejbƒª ≈´e ∆Ej¥ªA dBJû OØAe BŒºø ∂›aAjI SøÃ¿ßfØ µÕfƒa …ªÃ∏me 6 …Uie OøBM
Ãª›m ByÃU ∆Ae “ƒm ∆Ae ÃyjØ ≠Õ ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Ãª›m jU›Ø ∆Ae , –iB« ÆBŒme SaBJû
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 ∆ÀBß œ√AiDø) "…øÀie٢Xj∑ ÆÃªÃƒø
“การที่โรงเรียนบ้านจะแนะเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มตั้งแต่ปี 2547 ผลที่เกิด
กับผู้เรียนนั้นนักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรอานได้ นําอัล-หะดีษมาประใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยดูจาก
การให้สลามของนักเรียน การละหมาด ดูแล้วนี้ดีจริง ๆ สมกับที่โรงเรียนเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มทําให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง ดูจากการที่นักเรียนจบ
จากโรงเรียนบ้านจะแนะด้านพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมนั้นดีมาก เพราะนอกจากนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วนักเรียนยังสามารถอ่านอัล-กุรอานได้คล่องและอ่านอย่างสม่ําเสมอ นักเรียน
มีความกระตือรื้อร้นในการละหมาดและนักเรียนยังมีมารยาทที่ดีดูจากการให้สลามของนักเรียน
การช่วยเหลือครอบครัว” (มะรอนิง อาแว 10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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OØAe –A ≠Õ ¡ºß œzme AeA ¬Bm îUB¨Ø ΩŒuBY œzme …IÀAjI AeA ∆Bme …ª oºU"
jM îMB«jØ PAÃI OØAe –Bm ,µQBI …IÀAjI –e ∂›aC œzme œy‹ 2…ŒJª ,–e Ã∑‹ …∏ŒM ~ÃU ∆Ae
f∞∑ ∆AjU›Ø –û ≠Õ …ª –e 2ÆeB∑ ,ÃªÀe fØie πÕDI …ŒJª ≠¿Œø –e ,–jÕfƒm –Bm µ√A ≤eB«
ÀiÃy ≠Õ …ª OÕA PB∑ –e ∆Ae ,jU›Ø –e ≠Õ ≤A ≠NƒNM –Bm f∞∑ BNÕja –e |¨Œ« ,¬ByA ≠NƒM –Bm
∆Ae 2¬›m eA OØAe ∆DUAj∑ …ªÃ∏me ¬›mA ¬ByA îUB¨Ø ~Ã …ª ≤iB« –Bm ,…ªÃ∏me –e jUB¨ø
¬Ã∑AÃƒM
17
≠ŒmDø œÕAiDø ) "PAÃI µÕfƒa …ªÃ∏m Pj∞m PAÃI OØAe …ªÃ∏m AÃ
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553
“แน่นอนที่สุดนักเรียนมีการเปลี่ยนทั้งทางด้านการเรียน และทางด้านพฤติกรรม
โดยเฉพาะทางด้านกริยามารยาทของนักเรียนมีการเปลี่ยนมาก เท่าที่ผมได้สังเกตลูกของกระผมเอง
เขาดีกว่าเก่ามากเลย บางที่เขาแหละที่เป็นคนคอยตักเตือนและบอกเราเกี่ยวกับศาสนา จนบางที่
เขากล่าวว่านี่แหละสิ่งที่เขาได้เรียน และเขากล่าวว่านี่แหละคือสิ่งที่ครูของเขาได้สอน ผมก็หวังว่า
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐได้เปิดตลอด และโรงเรียนอื่นๆ สามารถเปิดสอน
แบบนี้ด้วยเช่นกัน” (มะรอยี มะเซ็ง 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
∆Ej≥ ≈´e, µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø µY,∂ eÃI ≈´ejƒI œMB« pAÃØ BmAjI –fŒI "
2’BßÀe œMAi …ŒªÃI ∆Ae œøÀi ,ÃÕB√ dBI …ŒªÃI , ∆Ej≥ dBI …ŒªÃI 2∂eÃI ≈∏¥QBJ∑,6 µ∞¥ŒIÃM ΩŒJØA
OŒ∑ œªB∏mÃNƒM ,¬BŒm …ªÃ∏m Ae ¬B÷ÀA jUB¨øe 2BøBm µY ≈Õﬁ 2…ªÃ∏m ≈´e ≠Œ√BI µ√ OŒ∑ÃªB∑
µ√A ≈´e BØÃm,≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae B´AjØ œzme œy‹ …Jª oŒªÃ√ , dBI ≈´e BØÃm ÀDU A hƒŒI µØB√
f∞∑ µ¨ŒM jƒI œMB« B∑Ãm BmAjI –fŒI ÃªÀe µÕfƒa …ªÃ∏me µŒIÃM –e …∏M œMBøC –jÕfƒm –fŒI
∆Ae ,pAÃØ ,≠Œ»J , ∆Ej≥ dBI B√BØ fØie ≈Õﬂm,¬B÷ÀA 2Ã¿ºß ≈´e œMi –e µQBI ∆Aj∑ ≈´e ,–e
–fŒI –fŒI ≈´AfƒØ Ae ,iÃm Bƒ∑ DM OŒ∑ ≠Œ√Ã÷ ‹ ,AfNI B∑ÃI PAÃI …ŒªÃI –e ∆ÃØ “ƒm2 pAÃØ
B´AjØ …IÀjI …ŒªÃI ∂eÃI e oŒªÃM , dBI …ŒªÃI ∂eÃI fØie ≈Õﬂm ∆Aj∑ ≈´e jƒI œMB« pAÃØ BmAjI
pAjI –fŒI B´AjØ œ◊me µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø µY:∂eÃI µ¨ŒM œMB¨Ø ∂eÀe –fŒI ,pÀiÃU –eBU
–fŒI µ√A œ√BøA f∞∑ µ¨ŒM –fŒI ≠Œ»J ∆ÃØAeA :dBI …ŒªÃI ≈∏¥QBI ∆Ej≥ ≈´e BØÀjm BƒI œMB« pAÃØ
–e œø fØ …Jª fVnøe \ÕÀAjM ≠Œ»J œ÷ jØ pAÃØ ≈ªÃI fØ œ÷ ‹ :…Jª iÃmBƒ∑DM –eBU –jÕfƒm
¬ÃºJm :jnI ÃßeB∑BØ jƒI …Œº∑ ≤fm pAjI –fŒI ∆ÃØ ≈ÕB∏ØB∑BØ :Ω◊¨ŒM DM ∆ÃØ pAÃØ pAÃØ :œ÷ ‹
f∞∑ “øjY œ◊me :–e œø ≈´e –fŒI ≈´e ÃªÀe ¬›m œUB´ œ÷D√ ¬ÃºI : ¬›m –ÃI …øÀi ∂ÃmBøD√
 ﺣﻖ ﺑﻴﺪي ﺑﺮاس ﺳﻮﻛﺎ ﻫﺎﰐ ﺑﻨﺎ اﻓﺒﻴﻞ ﻣﺎﺳﻮق داﱂ ﻛﺎواﺳﻦ ﺳﻜﻮﻟﻪ:اورغ ﺗﻮاﻓﻮن ﻓﺎﻧﺎﺟﻮ ئ ﻟﻪ خارا ﺑﻮدق
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…ŒM‹ µY œ÷ ‹ Bm :OŒ∑ f∞∑ ∫›I ¬›m –ÃI AÃ ≈∏¥Q BJ∑ OŒ∑ ≈´e BØÃU ΩŒJØA :∂eÃI µÕfƒa
∆Aj∑ Ã«BM –fŒI –e ≈ÕDm f∞∑BøDm –ÃI ÆÃªÃM –e œ√BøC :Ã∏¨Œ L Ã∏m OÕÀe  À iBM :∂eÃI
"OŒ∑ AiBa eBØDM pAjI S«iÃºm fØ µ¨ŒM –fŒI B´AjØ œ◊me TBƒ®ø :–fŒI f∞∑ “ÕAi –e oº∑Àj∑
(ﻛﻤﻜﺎن ﺳﻜﻮﻟﻪ، 2553  ﺗﻨﻮاﻛﻮم3 )ﻣﺄﺳﻌﻮدي ﺑﺎدول
“แบดีรู้สึกพอใจมากกับเด็ก ๆ ที่เรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะ เพราะว่าเท่าที่สังเกตดู
แล้วเมื่อจบ ป.6 โดยภาพรวมแล้วเด็กสามารถที่จะอ่านเขียนได้ โดยเฉพาะอัล-กุรอานเด็กสามารถที่จะ
อ่านได้ ส่วนวิชาอื่น ๆ อย่างเช่น ภาษามลายู รูมี ภาษาอาหรับ และบทดูอาอฺต่าง ๆ เท่าที่ดู ๆ แล้วก็
พอใจแล้วในระดับหนึ่ง ถ้าเราเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียนของรัฐที่มีการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาเช่นเดียวกันจะมีความแตกต่างมาก ในเรื่องของการอ่านเขียน โดยเฉพาะในเรื่อง
ของลักษณะนิสัยในชีวิตประจําวัน แบดีสังเกตดูอามานีลูกของแบดีเอง แบดีภูใจมากเนื่องจาก
เขาจะรู้ในเรื่องของศาสนามากขึ้น นอกจากสามารถที่จะอ่านอัล-กุรอานได้แล้ว การละหมาด ปอซอ
และสามารถปอซอสุหนัตด้วยซ้ําไป โดยที่แบดีไม่ได้สั่งให้ทํา สิ่งเหล่านี้แบดีภูมิใจมาก เพราะนอกจาก
เด็กสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แล้ว เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เท่าที่แบดีสังเกตเด็ก ๆ ที่เรียนที่
โรงเรียนบ้านจะแนะในด้านของลักษณะนิสัยแล้วแบดีรู้สึกพอใจมากในเรื่องของอัล-กุรอาน โดยส่วน
ใหญ่แล้วสามารถอ่านได้ การละหมาดเท่าที่ดูอามานีลูกของแบดีเอง เมื่อถึงเวลาเขาจะละหมาดโดยแบ
ดีไม่ต้องบอก โดยเฉพาะในเดือนปอซอเขาจะไปละหมาดตารอวิฮฺที่มัสยิดดีกว่าอูมีเขาเสียอีก ปอซอก็
ไม่ขาด การแต่งกายดูแล้วก็สบายใจเขาจะใส่ดะวะฮฺที่ใหญ่กว่าเพื่อน ๆ ที่บ้าน และก่อนจะเข้าบ้านเขา
จะให้สลามทุกครั้ง ทุกครั้งที่จะไปเรียนเขาจะสลามกับแบดีและอูมีเขาทุกครั้ง ในเรื่องของการให้ความ
เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็สามารถทําได้ ที่แบดีรู้สึกภูมิใจกับโรงเรียนบ้านจะแนะก็คือเมื่อเช้า ๆ ใน
บริเวณโรงเรียนแล้ว เด็ก ๆ เกือบทุกคนจะให้สลามกับเรา อีกอย่างในเรื่องของการฝึกเด็กเก็บออมเงิน
อาทิตย์ละบาท อามานีเขาจะช่วยบริจาคให้กับเพื่อนเขาเป็นประจํา แบดีรู้ก็เพราะว่าครูประจําชั้นเขา
เคยบอกกับแบดี สรุปแล้วเด็ก ๆ ที่เรียนโรงเรียนบ้านจะแนะ ในเรื่องของลักษณะนิสัยแบดีพอใจมาก”
(มะสาอุดี บาโด 3 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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2jU›Ø SMBQjM ¬›mA ≈∏¥ÕfÕfƒØ AiBbm îU B¨Ø B∑ÃI OØAe µÕfƒa …ªÃ∏m …ºNm"
•∞Z¨ø ∆Ae dBJû OØAe ¬›m –û OØAe ∆B¿¨Õ,SøÃ¿ß fØ BŒºø ≠Õ ∂›aA œ´AjØ …IÀAjI OØAe
,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Ãª›m ∆Ae,∆Ej¥ªA f∞∑ BNƒŒa ∆Ae …ŒmB∑ ~ÃU2jU›Ø ,≈ÕiB« ,’BßÀe ∆Ae ∆Ej¥ªA
jbƒª ∆Ae \ŒvØ ≈´e ∆Ej¥ªA dBJû OØAe ≈∏¥QBJ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me 6 …Uie OøBM eÃm ≠Õ jU›Ø
2µ√B∑ O∏¨ÕjØe ) ∆BIÃ√A µVƒe ∆Ej¥ªA jU›I œy‹Ãø OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me KJm ≈´e ≈ÕA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 jnI ∆ÀBß –jU) "œy‹ (ΩŒb∑
“การที่โรงเรียนบ้านจะแนะได้เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มทําให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นสังเกตจากการที่นักเรียนให้สลาม นักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรฺอานได้ อ่านดุ
อาอฺในชีวิตประจําวันได้ นักเรียนมีมารยาทตามพึงประสงค์ซึ่งนักเรียนจะรักการอ่านอัล-กุรอาน
มีความกระตือรื้อร้นในการละหมาด นักเรียนที่จบจากโรงเรียนบ้านจะแนะหลายคนสามารถอ่าน
อัล-กุรอานได้คล่องเพราะโรงเรียนของเราเริ่มเรียนอัล-กุรฺอานตั้งแต่อนุบาล” (ยือรี อาแวบือซา
10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
…ªÃ∏me KJm , ∆Ej¥ªA dBI –e µQBI µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑ oŒIB« –jmÃÕ "
≈´e –jmÃÕ –eBU , œM’Aj≥ œUB´ –iB« -–iB« AiBa ≈´e ∆Ej¥ªA œUB´ ≈∑AeA OŒ∑ µÕfƒa
≈´e ÀeBI PAÃI OŒ∑ ÃªB∑, ∆Ej¥ªA d BI B√BØ œzm O´BI ∆Ae ∆Ej¥ªA ≤ÀjY Bƒ∑ O´BI 2 ≈ÕDm
Ae B´BØ ∂›aC ∆Ae oŒªÃM dBI œzm AeD AhŒI ∂Ã¨ŒM OŒ∑ OØAe PAja πø ≈Õﬁ 2 …ªÃ∏m
ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J 2 –iB« ∆Ej¥ªA •∞Y ∆AejU›I dBI , ∆Ej¥ªA dBI ∫Ãm –jmÃÕ , ≈ÕiB« ≤ÀfŒ«
∆g¤ø ÆiÀA –eBU œy‹2…Jª2fVnøA∑ ∂fŒM ≠Œ»J PAÃI Ae …º«iÃm …ÕBØ DM ≈´e B –iB»m
∆ÀBß ΩŒßBA ) "µ¨ŒM ≤Afm œaÃa ≈ÕB∏Ø —iÃß ∆ÀeÃM ¬›mA AiBa PÀiÃM ≈ÕB∏Ø B∑Ãm –jmÃÕ
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑, 2553¬Ã∑AÃƒM17 jnI
“ยุสรีได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากจะแนะแห่งนี้แล้ว โดยส่วนใหญ่ยุสรีและ
เพื่อนๆสามารถอ่านอัล-กุรอานได้ ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านจะแนะของเราได้มีการจัดการเรียน
การสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี ซึ่งทําให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและเรียนรู้
อัล-กุรอานได้อย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบอื่น ๆ โดยทั่วไป ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ เรา
สามารถเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านเขียนและการชีวิตประจําวันก็ตาม
ยุสรีชอบอ่าน และท่องอัล- กุรอานในบางบทตามศักยภาพของผู้เรียนผู้เรียนมักจะอ่านอัล- กุรอาน
ทุกวันและคืนเป็นกิจวัตรประจําวัน จะละหมาดครบวันละ 5 เวลา โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสั่ง
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โดยเฉพาะนักเรียนผู้ชายมักจะไปละหมาดที่มัสยิดบางคนสามารถเป็นผู้อาซานด้วยซ้ําไป และยุสรีชอบ
แต่งกายสะอาดสุภาพถูกต้องตามหลักการอิสลาม” (สมาแอ อาแวบือซา 17 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
≈Õﬁ …ªÃ∏m ∂eÃI ≈´e µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø µY ∂eÃI –iBø µ¨ŒM ∂ÀeÀe "
≈∏¥QBJ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m ∂eÃI ∆Ej¥ªA œUB¨ø œ◊me .∂›a A ∆Ae îUB¨Ø œzme πÕDI µQBI A hŒIjI
≠Œ»J œ◊me ‹ÃØ µ¨ŒM ∂Àe .•Œ∞Y œUB¨ø œyjØ µ√A ƒ« AÃM ÆiÀA …¨Nm ÿ¨»m ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI
∂eÃI µQBI ∆ÃØ pAÃØ œ◊me . ≠Œ»J œ◊me PjI ΩŒJøA …ªÃ∏me ∆Aj∑ ≠Œ»J O∏ª ∂eÃI ≈∏¥QBJ∑
∂ÃN√ÀA µŒºŒI ∂eDM ÿ¨»m œøAi jU›Ø , B¿¥m …JójI ∆ÃØ jU›Ø œ◊me ‹ÃØ µ¨ŒM ∆Ae .pAÃØ …ŒªÃI
AÃI 3 ≈Õﬁ …ªÃ∏m …∏¨ª ÿ¨»m µÕfƒa …ªÃ∏me –iBø µ√A ƒ« ŸÃU ∆ÃØ iAÃª ÆiÀA ∆Ae ,œUB¨ø
…ªÃ∏me œUB¨ø µY ∂eÃI ∂›aA œ◊me –iBø µ¨ŒM ∂ÀeÀe µY ,Œø ÃºŒ∑ 10 ÆiÃ∑ …ŒJª …ªÃ∏m
∂eÃI ∆Ae ∂ÀiÃI ≠Õ ∂›aA AeA ≠Õ ∆Bø µQBI ≤AjI eA DM µŒªÃø ≠Õ ∂›aA AeA ∂eÃI ≈∏¥QBJ∑ µÕfƒa
,≤BI ÃJÕA f∞∑ ’BßÀe jI , ¬›m LAÃVƒø , ¬›m –û BØÀjm jU›I –e ≤A ≠Õ Ω¿ß PAÃI …ŒªÃI
17 …ŒM‹ BØBÒm ) " .…ªÃ∏m Aee PAÃI ∂ÀeÀe µY œ÷ ‹ µQBI ∆Ae “≥fu , pAÃØ , ≠Œ»J
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM
“จากการที่ผมได้สังเกตมาว่านักเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะที่เรียนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มกับโรงเรียนที่ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มแตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องการเรียนและพฤติกรรม ในส่วนการเรียนอัล-กุรอานนักเรียนโรงเรียนบ้านจะแนะ ส่วนมาก
จะอ่านอัล-กุรอานได้ ถึงพ่อแม่บางคนจบแล้วก็ส่งลูกไปเรียนฮาฟิซ (ท่องจําอัล-กุรอาน) สังเกตอีกใน
เรื่องการละหมาดส่วนมากนักเรียนจะละหมาดโดยจะติดนิสัยเพราะที่โรงเรียนจะเน้นหนักและบังคับ
ในส่วนการถือศีลอดก็เหมือนกัน และได้สังเกตอีกนักเรียนจะเพิ่มขึ้นตลอด นักเรียนเยอะมากทําให้
ห้องเรียนไม่พอที่จะเรียน และคนนอกเขตบริการหลายคนก็ได้ส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะ
ถึงแม้จะผ่านทางโรงเรียน 3 โรง ประมาณ 10 กิโลเมตร จากการที่สังเกตในเรื่องพฤติกรรมของเด็ก
โรงเรียนบ้านจะแนะ ส่วนมากนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมดีมาก มีไม่มากที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
ดี และเด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่ได้เรียนมา เช่น การให้สลาม การรับสลาม การดูอาอฺต่อพ่อแม่
การละหมาด การถือศีลอด การบริจาค และยังมีอีกกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ทําไป”
(สือตาพา ลาเต๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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îUB¨Ø ≤eB«jM îMB«jØ PAÃI …ºM –Bm …ªÃ∏m PÃz´A AÃN∑ Ã∑›m –Bm "
OŒ∑ …ª ÃªB∑ ,O∏¨ŒØ ÃMBm ∆DÕBV∑ OØAe …ªÃ∏m µ»ŒØ AÃ»I OØAejM πø µÕfƒa …ªÃ∏me ¬›mA
,πÕDI …Jª OŒ∑ jU›Ø PBQ eÃm πø µÕfƒa iÃ∞øA ≈mAÀB∑ ≈Õﬁ …ªÃ∏me 2 jU›Ø ≈´e ≠ÕfƒI
…ªÃ∏m PB∑ —iBJß ,–Af∑ Ae jnI 2…ªÃ∏m ≈´e ≠ÕfƒI …ª ≈´BU OŒ∑ ,∂›aA œzme œy‹ 2…Jª
OÕÀe AeA –e µnm ÆiÀA , µnm ÆiÀA ≈´e –B∑ ÆiÀA Pj∞m –f∑ Ae …ªÃ∏m ≈´e OŒ∑
100000 OÕÀe AeA ≠Õ –B∑ ÆiÀA –ie πÕDI …Jª –e πø LÃ∑ 100 “≥fu –e LÃ∑ 1000
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 …ÕeDø ÆÃßB) "LÃ∑ 1000 µQBJm “≥fu –e üBM LÃ∑
“ผมในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษา ผมได้สังเกตต่อการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาที่โรงเรียนบ้านจะแนะ ผมเห็นว่าประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่ง ถ้าเราเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนอื่น ๆ ในอําเภอจะแนะแน่นอนนักเรียนของเราดีกว่ามาก โดยเฉพาะทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม เราอย่าไปเปรียบในโรงเรียนใหญ่ ๆ ในเมือง ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็สามารถกล่าวได้ว่า
โรงเรียนของเราเปรียบดังคนจน ส่วนโรงเรียนในเมืองเปรียบดังคนรวย คนจนมีเงิน 1,000 บาท
เขาให้ทาน 100 บาท แน่นอนเขาย่อมดีกว่า คนรวยที่มีเงิน 100,000 บาท แต่เขาบริจาคแค่
1,000 บาท” (สือมาอุง มะดีเย๊าะ 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
∆ÃØ ∆Ej¥ªA ÆAiB∏m ,–jÕfƒm –Bm µ√A O»Œª …ŒªÃI –Bm …ª µQBI …IÀAjI ÃM jU›Ø"
µ√ ¬ÃºJm ¬›m –jI ,…ª πÕDI ∆ÃØ ∂›aA œzme ∆Ae ,~ ÃU …ŒªÃI ∆ÃØ –ÀBU PiÃm ,dBI …ŒªÃI
pBø ÀiÃy O»Œª –Bm , …ª œMB« pAÃØ e –Bm œ√ if¥m ,…ªÃ∏m µŒªBI πŒN∑ ∆Ae …ªÃ∏m œyjØ
…ª oºU ,–BU¨Õ …ªÃ∏m ≈MBŒz∑ AiB∑jØ ≤AjI AeA KJm œMB« ∫Ãm O∑BØ AÃ pAi ÆiB∏m
"≈√ BI j¨Ø ÃƒØ ≈´e Xj∑ OØ Ae SmÀm ∆Ae –e Xj∑ Ae O´B œy‹ …Jó OØ Ae ÀiÃy
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ≠Õf∑ KªBÒªAfJß)
“นักเรียนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ผมสามารถสังเกตลูกของผมเองได้ ตอนนี้อัลกุรอาน
ก็อ่านได้ หนังสือมลายูก็อ่านได้ และกริยามารยาทก็ดี มีการให้สลามเมื่อจะไปโรงเรียน และเมื่อ
กลับมาที่บ้าน ผมเห็นครูที่โรงเรียนในตอนนี้ รู้สึกว่าครูทุกคนมีความสุกความสบายใจเพราะกิจกรรม
หลาย ๆ อย่างของโรงเรียนประสบความสําเร็จ และแน่นอนที่สุดครูก็ย่อมมีกําลังใจมากขึ้น
ในการทํางาน และสามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ” (อับดุลตอเล๊ะ กือเด็ง 24 ธันวาคม
2553, กรรมการสถานศึกษา)
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≈»IÀAjØ AeA jU›Ø ,…ª  f¿áA πø jU›Ø ≤eB«jM îMB«jØ PAÃI …ºM –Bm ≠Õ "
Pj∞m ¬›mA îUB¨Ø ≈∑AeB¨ø µ√ ¬ÃºJm o∞ª …ºM ≠Õ pBø ≈´e ≠ÕfƒI ∂fƒ« OŒ∑ …ª ÃªB∑ µQBI ≠Õ
,O´Bm O∏¨Œƒø ∂fŒM Ã¿ºß œzme ∆ÃØ ÃªAÀ ,jU›Ø Ã∑‹ …∏ŒM œzme ≈»IÀAjØ œy‹ 2…ŒJª ,œ√
OØAe …ªÃ∏m µ»ŒØ ~ Ã –Bm ≈ØiB« ,O∏¨ŒØ ÃMBm e œMB« pAÃØ pAi ¬Ã¿ß ≈´fƒØ Ae üBM
"ÃNƒJû ∂ÃN√ÀA BÕfm –Bm ,OŒ∑ jU›Ø 2 ∂eÃI ∆AÃ»N¨Ø Ã¿ºß ≈∏»J¿ƒø œzme œy‹ ≈∑ÃUBû
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ÆÀeDø fõA)
“สิ่งที่ผมได้ทําการสังเกตนักเรียนก็พอใจแล้ว นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงมากถ้าเรา
เปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบนี้ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม ถึงแม้ว่าทางด้านความรู้จะไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร แต่โดย
ภาพรวมแล้วก็รูสึกพอใจแล้วระดับหนึ่ง ผมหวังว่าทางโรงเรียนคงจะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
มากยิ่งขึ้น ผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง” (อาหามะ มะดง 24 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
≈∏¥QBJ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me 6 oº∑ oŒIB« µY ∂eÃI –iBø µ¨ŒM ∂eÀe –Bm "
jUB¨ø OŒ∑ …ªÃ∏m KJm , µQBI DM üBNM eA ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI ∂fŒM ∂eÃI , ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI ∂eÃI
DƒŒa WY œA ¬B√ OŒ∑ µ√A KJm Ã«BM µY ,B√BØ pie œUB¨ø –ÃI PAÃI œM’Aj≥ AiBa ∆Ej¥ªA
dBI …ŒªÃI –e ‹ÃØ µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø ∂Àe –e ÆiB∏m e µÕfƒa …ªÃ∏me 6 oº∑ oŒIB«
…ŒªÃI –e ∆ÃØ Ljß pB»I œzme , œy‹ –e µŒø , –Bm fØ –e …ŒJª ÃÕ›ø pB»I dBI ∆Ae ∆Ej¥ªA
’BßÀejI ≤BI ÃJÕA f∞∑ ’BßÀejI Pj∞m ≈ÕiB« 2’BßÀe dBI …ŒªÃI –e OÕA fØie o∞ºm. OŒ∏Õfm
–e OÕDÕ œªB∏m œMB« B∑Ãm pAjI µY ,≈∑Bø o∞ºm ≈∑Bø ¬ÃºJm ’BßÀejI fVnø iAÃº∑ ∂ÃmBø
Bƒ∑ ∂fŒM e B¿¥m PAÃI –e KJm ≠J¿ŒI Bƒ∑ ∂fŒM pAÃØ ≠Œ»J œzme ,B¿¥m fVnøe ≠I ∂Àe
≈∏¥QBJ∑ µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø µY ∂eÃI ∂›aA œzme –iBø µ¨ŒM ∂ÀeÀe µY ,e Bn¥Ø ∂Àe
PAÃI …ŒªÃI ∂eÃI ∆Ae ∂ÀiÃI ≠Õ ∂›aA AeA ≠Õ ∆Bø µQBI ≤AjI eA DM µŒªÃø ≠Õ ∂›aA AeA ∂eÃI
ÃJÕA f∞∑ ’BßÀe jI , pAÃØ , ≠Œ»J , ¬›m LAÃVƒø , ¬›m –û BØÀjm jU›I –e ≤A ≠Õ Ω¿ß
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 Dƒ◊ŒU XBY j¿ß) "≤BI
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“ผมได้ดูนักเรียนจบชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียน
ได้อ่านอัล-กุรอานได้ คนที่อ่านไม่ได้ก็มี แต่มีน้อยมาก เพราะโรงเรียนของเราได้มีการจัดการเรียน
การสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี ทําให้ผู้เรียนสามารถอ่านอัล-กุรอานได้อย่างรวดเร็ว ที่รู้ก็
เพราะว่าผมมีลูกชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายฮัสมี หะยีเจ๊ะนะ จบชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว
ตอนนี้เขากําลังเรียนอยู่โรงเรียนบ้านจะแนะอีก อยู่ชั้น ม.1 เขาได้อ่านอัล-กุรอานและอ่านภาษามลายู
ได้ดีมากกว่าผม แม่เขาอีก ส่วนในวิชาภาษาอาหรับก็ได้ไม่มากก็น้อย นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ท่อง
ดูอาอฺต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ คือ ดูอาอฺต่อพ่อแม่ ดูอาอฺเข้าออกมัสยิด ดูอาอฺ รับประทาน
อาหารและหลังรับประทานอาหาร ที่ภูมิใจมากที่สุคก็คือ เขาจะอาซานที่มัสยิดบ่อยมาก ส่วนในเรื่อง
การละหมาดและถือศีลอดนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเขาปฏิบัติอย่างสม่ําเสมออยู่แล้วโดยที่ผมไม่ต้อง
บังคับแล้ว จากการที่ผมดูในเรื่องพฤติกรรมของเด็กโรงเรียนบ้านจะแนะ ส่วนมากนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรมดีมาก มีไม่มากที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ที่เห็นได้ชัดก็คือนักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามที่ได้เรียนมา เช่น การดูอาอฺต่อพ่อแม่ การละหมาด การถือศิลอด และการให้สลาม การรับสลาม”
(อูมา หะยีเจ๊ะนะ 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
จากความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางอิสลาม ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจหลักการอิสลาม
มีทักษะพื้นฐานในการอ่านอัลกุรฺอาน และมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษามลายู
และภาษาอาหรับ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักอิสลาม ได้แก่ มีมารยาทตามแบบอิสลาม
ได้แก่ การสลาม แต่งกายสุภาพตามหลักการอิสลาม และสามารถปฏิบัติตามแนวทางอิสลาม ได้แก่
การสลาม การละหมาด วันละ 5 เวลา การดุอาอฺ การถือศีลอด และรักการอ่านอัล-กฺรอาน
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความสะอาด มีความประหยัด และมีน้ําใจช่วยเหลือบิดามารดาและผู้อื่น
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œ√ …Ø ,µŒƒa …ªÃ∏m πŒIÃM ¬ÃºI ,∆Ej≥ jbƒª dBI ≈ÕfªA ±Œm ∆Ej≥ e ¡Na –e"
dBI …ŒªÃI œ√ SÕfY ≈´ e BØÃm , ‹ 2 eÃø µY iÃm PÃªÃø ∆Ej≥ e O¨ÕA œ√ …Ø ,‹ÃØ ¡Na µ√
≤B∑ 2 BØB∑ 1 .AiB∑ BØAÀ AeA AÃ ¬›mA ≈∑Ài 2 µ√BØ SÕfY O¨ÕA …Ø SÕfY œMiA SÕfY
“∏÷ ›ø A BØÃm ∆BôA ≈∑Ài ≈´e f∞∑ –BajØ PB∑ AÃ OÕ B´ …ŒªÃI ~ ÃU AÃ O¨ÕA f¿áA
,√ iBVm OÕ B´ …ŒªÃI 2 B√ Bø Ãy‹ –Ba Bƒ∑ œ√ if≥ ∆ A e ’ Bz≥ “øBŒ≥ – iB« L BN∑ æÃmi
µŒºŒI πŒIÃM ∂ÃmBø ¬ÃƒŒø ≈∑Bø LeA ,2LeA AÃ Ã«BM ,…º¥QBI √ ≈√ÀiÃN∑ ∂›aA √ ≈∏≥ÀeÀf∑
∆ÃØ dBI ÃM Ljß ,AÃ O¨ÕA ∆ÃØ ’BßÀe …Ø ,iÀfŒM ∆Ã´BI iÀfŒM ¬ÃºI fVnø πŒIÃM ∂ÃmBø ,jÕA
dBI …ŒªÃI .ÃM2µ√BØ µY Ljß µŒa œy‹ pB»I ,‹ …ŒªÃI 2eÃø œMiA OÕB´ ,…ŒªÃI ∆ÃØ …ŒªÃ√ …JªÃI
∆Ej≥ dBI µÕeA jUA …Ø ,Lj¨ø ≠Œ»J¿nn∞ª ∆Ej≥ B¿¥m dBI ≈ÕfªA ±Œm .‹ …ŒªÃI ÃÕ›ø pB»I …ŒªÃ√
fVnø ≠Œ»J œy …Œ√ ,≠Œ»J B« ≈´e ÀeBy –e , ‹ ÀiÃm Bƒ∑ ∂e ≠Œ»J ÃN≥À œ∞ BI , πŒM
B¿¥m ~BU –e ,iÀfŒM O∞ó ∂ÀeÀe O∞ó ÃUBI ≈ÕD∑ PÃ∏ÕA ,2Bú ≈´e …ŒªDM ≈ÕfªA ±Œm ,B¿¥m
±Œm jU›I pBø œ∞ ›ŒI µø …ÕA Bø ≈´e ¬›m ‹ ≤Ãª ∂e –e 2 ∆Bø œy πŒIÃM µ√ –e ›ŒI
"T BM µ√ OŒ∑ –eDM eÃª‹ PAÃI –e ∆BI ∆ B∑ AeA ÃªB∑ …Ø , Bn¥Ø ∂Àe Bƒ∑ DM oyÃM Ã«BM ≈ÕfªA
(D»◊Œa ≈ÕfªA ±Œm f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22 æeBI A¥m)
“ไซฟุดดีนอ่านกุรอ่านคล่องก่อนออกจากโรงเรียนบ้านจะแนะเขาได้คอตัมกุรอาน
แล้ว และนี่ก็จะคอตัมอีก จําซุเราะห์ที่ง่าย ๆ เหมือนกับฮาดิสอ่านฮาดิสความหมายฮาดิส และจํา
ฮาดิส ที่สั้น ๆ อัลฮัมดุลิลอฮฺ จํารุกุนอิสลามได้หมดว่ามีกี่ข้อ ข้อ1 อะไร ข้อ2 อะไร เหมือนกันรุกุน
อีหม่านก็จําได้หมดเลยว่า ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ รสูล มลาอิกะฮฺ กีต๊าบ วันกียามะฮฺ กอดอและกอดัร นั้น
ต้องศรัทธาอย่างไร ได้บอกประวัติของท่านนบี การอยู่ของท่านนบี มารยาท และครอบครัวของท่าน
นบีอีกเยอะแยะ รู้หมดเกี่ยวกับมารยาท มารยาทในการรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา เข้า ออกห้องน้ํา
เข้าออกมัสยิด ก่อนนอนตื่นนอน และดุอาอฺจําได้หมด ภาษาอาหรับนั่นอ่าน ได้เขียนได้
บอกความหมายง่าย ๆ ได้ พูดอาหรับสั้น ๆ อ่านเขียนภาษามลายูได้ ไซฟุดดีนอ่านกุรอานหลัง
ละหมาดมัฆริบและสอนน้องอ่านกุรอานด้วย พอถึงเวลาละหมาดไม่ต้องสั่งเขาจะรีบกับการละหมาด
และไปละหมาดที่มัสยิด ไซฟุดดีนไม่ชอบถ้าสกปรก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ที่อยู่ ที่นอน เขาจะดูแลอยู่
เสมอ เวลาจะออกไปไหน ๆ เขาไม่ที่จะลืมสลามกับแม่ พ่อ ยาย พอถึงเวลาโรงเรียนไซฟุดดีนรู้จัก
หน้าที่ โดยไม่ต้องค่อยกําชับและถ้ามีการบ้านเขาก็ทําเลย ไม่ทันที่เราจะถาม” (ซากีเราะห์ บาโด
22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายไซฟูดีน เจ๊ะหะ)
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≈´e ∆Ej≥ BØB´ ∆Ae dBI B√BØ –e , µÕfƒa …ªÃ∏me C oº∑ oŒIB« ¬Aj∑A …ºNm"
œM’Aj≥ µVm ΩŒJØA ∆Ej≥ œUB´ –e µÕfƒa …ªÃ∏me œUB´ eÃm –e pBø fØ ,jbƒª ∆Ae pAie
∂ÃmBø µ√ lU O∞øC e O¨ÕA µY BØB´ eÃm –e ¬›nªAiAee ∂eÀe –e ≠Œ√‹ ¡Œª œM’Aj≥ BØBm ÃMBm
ŸÃU Ω¿ß P AÃI …ŒªÃI ∆Ae2∂eÃI AiBa O¨ÕA –e µY ŸÃU µQBI SÕfY BV◊ÕÀ ∆ÃØAeA :¡Œº∑ lU
∆Ã´BI ’BßÀe iÀfŒM ∂ fƒ« ’BßÀe ≈´e BØÃm ≈ÕiB«2’BßÀe dBI ,¬›m –ÃI ≈´e BØÃm 2OŒ∏Œm
∆Ae ≤BI ÃJÕA AÀe f∞∑ ’BßÀe fVnø µŒIÃM fVnø ∂ÃmBø ’BßÀe ≈∑Bø o∞ª ≈∑Bø ’BßÀe iÀfŒM
ÀiB»I Ljß pB»I µm –e µY ∆Aj∑ Ljß pB»I ,ÃÕB√ pB»I oŒªÃ√ dBI ŸÃU …ŒªÃI ¬Aj∑A .2≈Õﬁ
µY ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae 2 ≠ŒNØ µY ŸÃU …ŒªÃI Ljß pB»I ≤Ã∑ œzme ∆ÃØAeA ,B∑›I o∞ª ≈ÕA
∆Ae ~ÃU pAÃØ ∆ÃØ “ƒm pAÃØ ,B¨ŒMDM pAÃØ ,fVme ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J œ÷ …ŒªÃI –e ÃMAfØie …Jª ≠ŒNØ
¬Aj∑A .–e –jÕfƒm PAÃI …ŒªÃI –e ,∆Bø iÃm Bƒ∑DM OŒ∑ ≠Œ√BØÃm2AfƒI ,“≥fu PAa –ÃI …ŒªÃI
∆Ae B¨ŒM µM dBI –e \Ju ≠Œ»J o∞ª œy‹2…Jª –iB«2±ŒM ∆Ej≥ BØB´Bƒ∑ –e ∆Ae ∆Ej≥ B¿¥m dBI
fVnø e ≠Œ»J œ∑ ≈∑A –e ≠Œ»J ÃN≥À BØBm›ŒI ∆Ae ,eBØB´ –e µY 2 —iÃm “®U Ajø ∂e –e
,B¿¥m ¬›m –ÃI –e …øÀi ∂ÃmBøD√ µŒº∑ –e ›ŒI ,—iÃß ≤ÃMÃM ∆Ae œaÃa µY ≈ÕB∏Ø ,B¿¥m
–e ,–e œøBø ∆Ae OŒ∑ œ∞ŒØ ≤Ãa Ã∑ Pjm ¬›m –e 2 ∆Bø œyD√ ÃMA ∂Àf√ÃØ œyD√ –e ›ŒI
≤BI 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 7 DøBø –iB»m) "–e 2≈ÕDm ∆AeAÃM2ÆiÀA,≤BI ÃJÕA f∞∑ OøjY O´Bm
(DøBø ¬Aj∑Af¿ä f∞∑
“หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว ผลปรากฏว่า
มูฮําหมัดอิกรันสามารถอ่านและท่องจําอัล–กุรอานได้ดีมาก จากการที่ได้เรียนอัล–กุรอานระบบ
กีรออาตีจบทั้งเล่ม ซึ่งทําให้มูฮําหมัดอิกรันสามารถคอตัม (จบเล่ม) การอ่านอัล–กุรอานทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านจะแนะได้มีการจัดการเรียนการสอนอัล–กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี ทําให้ว่า
มูฮําหมัดอิกรันสามารถไปต่อยอดที่โรงเรียนดารุสสาลามได้อย่างเป็นที่น่าพอใจมาก มูฮําหมัดอิกรัน
ได้ท่องแล้ว 4 ยุซ ย่างเข้ายุซที่ 5 อีกทั้งยังได้เรียนรู้บทหะดีษและได้ปฏิบัติตามบทหะดีษนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างเช่นการกล่าวและการตอบรับสลาม การกล่าวดูอาอฺต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน เช่น
ดูอาอฺก่อนนอน–ตื่นนอน ดูอาอฺทานข้าว – เสร็จทานข้าว ดูอาอฺเข้า – ออกมัสยิด ดูอาอฺต่อพ่อแม่
ทุก ๆ วัน ฯลฯ มูฮําหมัดอิกรันยังสามารถอ่านและเขียนภาษามลายูและภาษาอาหรับได้ รวมทั้งยัง
สามารถใช้ภาษาอาหรับได้บางส่วนที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่สําคัญมูฮําหมัดอิกรันสามารถปฏิบัติตนตาม
หลักคําสอนของศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดีเช่น ได้ทําการละหมาดครบ 5 เวลาที่มัสยิด ถือศิลอดใน
เดือนรอมฎอนและศิลอดอาสาและยังชอบบริจาคทานในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย มูฮําหมัดอิกรันมีนิสัย
ชอบอ่านและท่องจําอัล–กุรอานทุก ๆ วันมูฮําหมัดอิกรัน จะอ่านและทบทวนซูเราะฮฺต่าง ๆ ที่ได้
ท่องแล้ว โดยเฉพาะในเวลากลางคืน มูฮําหมัดอิกรันยังสามารถปฎิบัติศาสนกิจทําการละหมาด
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วันละ 5 เวลาที่มัสยิดอีกด้วย และเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสะอาดถูกต้องตามหลักศาสนา ที่รู้สึกภูมิใจก็
คือเวลาจะเข้าบ้านหรือเจอเพื่อนมูฮําหมัดอิกรันจะกล่าวสลามทุกครั้ง และทุกครั้งที่มีการจากไปมูฮํา
หมัดอิกรันจะสลาม และหอมแก้มพ่อแม่เป็นทุกครั้ง มูฮําหมัดอิกรันจะเคารพ และให้เกียรติพ่อแม่ผู้
หลักผู้ใหญ่รวมทั้งเพื่อน ๆ อีกด้วย” (ซาฮารี มามะ, 7 มกราคม 2554 ผู้ปกครอง
เด็กชายมูฮําหมัดอิกรัน มามะ)
OØAe jU›Ø PAÃJû fÕÃÉ Ã¿ºß P Ã∏Œ¨ø æÃNI ∆Ej¥ªA dBJû OØAe jU›Ø "
œz¨ŒM O∏¨ÕjØe ∆Ej¥ªAjU›∞û Ae pBmA –eBVƒø OØAe ≈ÕA ≠ƒm ∆Ae eÃø ≈´e ∆Ej¥ªA •∞Z¨ø
,Ã¿ºß –jU›∞û jU›Ø ∆Ae,SÕfY ≤AI œ¿«Bû ∆Ae –jU›∞û OØAe ~ÃU jU›Ø ≈ØAf« pBøe
≈∑B√Ãz¨ø OØAe ~ÃUjU›Ø ,≈ÕiB« ∂ÀfŒ« Ae ¬ByÀA2Ã¿ºß ≈∑Bƒn¥ºø OØAe ∆Ae S«iÃºn∑ ¬ByÀA
–iBbƒø Ae Ljß pB»I B√Ãz¨ø Pjm ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« ≈´ÃIÃ«jØ Ae ÃÕ›ø pB»I Ljß pB»I
Ãª›m ∆Ae …ªÃ∏m2≈MBŒ∏∑ ≈∑Bƒn¥ºø Ae œMB« pAÃØjI jU›Ø .œy‹ œz¨ŒM …ŒJª ≠Õ ¬ByÀA 2Ã¿ºß
~BVƒø ∆Ae Xj¨ø Ãª›m ,pBø ±ŒNme –jÕfƒm –jÕe œ∑BI Ã¿ºß ≈∏»J¿ƒø ∂ÃN√A ≈ªBU –iBbƒø
≈»Œm∏yBVƒø ≠Œ»J f∞∑ BNƒŒa ∆Ae …ŒmB∑,≈∏« i Ãme …ÕBØ ∂fŒM AÃ ≈ÕA pBø ~ BVƒø ,≠Œ»J
PAÃJû ¬›mA ∂›aA ≈´e ∂›aAjI OØAe jU›Ø ≈∏JJme ≈ÕA ,œy‹ ,≈Õﬁ ∆Ae iÀfŒM O∞ó ,…øÀi
OØAe ,¡ºmÀ …Œºß A ”ºu f¿ä OŒ∑ √ …ŒªÀA ∂ÃåÃMf¨Õ ≤ÀfŒ« AiBa P Ã∏Œ¨ø OØAe jU›Ø
AiBa –jU›∞û OØAe ∆ÃØ ≈Õﬁ ≠Õ ,jY›Ø TBŒzŒm ,≠NØ ∆Ae œyBØ –ÃJ√ iB∑gC ≈ÕiB« ’BßÀe dBJû
πŒUDØ B√BmÃm) "¬›mA ∂›aA ≈´e ∂›aAjI OØAe AÃ jU›Ø 2≈«eÃø ~ÃU ≈ÕA Pj∞m îUB¨Ø
(πŒaDØ ”∞ªk f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22
“ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดี มีพื้นฐานตัจวีดที่ดี ทําให้การอ่านและท่องจําได้ดี เป็น
พื้นฐานในการเรียนอัล-กรุอานในชั้นสูงขึ้น ผู้เรียนรู้และเข้าใจหลักคําสอน และสามารถท่องจํา
อัล-หะดีษได้บ้าง ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักศรัทธาและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ผู้เรียนรู้และ
เข้าใจหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ผู้เรียนรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม วิเคราะห์
และดําเนินข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้เรียนรู้และเข้าใจปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม ผู้เรียน
สามารถต่อยอดภาษาอาหรับสู่การสื่อสารได้ รวมทั้งนําภาษาอาหรับไปใช้ในการค้นคว้าบทบัญญัติ
อิสลามได้ ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ ทักษะเจตคติ การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าได้
มีความตั้งใจ เต็มใจทํากิจกรรม สม่ําเสมอ มีการบันทึกการอ่าน มีความมุ่งมั่น จะพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา กระตือรือร้นในการละหมาด ตรงต่อเวลา รักษาเวลาละหมาด ไม่ต้องกําชับ หรือเตือน
หลายครั้ง มีจิตสํานึก รักและเห็นคุณค่าของการละหมาด รักษาความสะอาด ดูแลตัวเอง รักษาความ
สะอาดด้านสิ่งแวดล้อม จัดบ้าน จัดห้อง จัดบ้านเองได้ เพราะผู้เรียนมีมารยาทแบบอิสลาม ทําตามนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม อ่านดุอาอตามโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นประจํา อ่านอัซกา เช้า-เย็น
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เห็นสมควรให้ฝึกนักเรียนรุ่นใหม่ด้วยเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดี ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตามบทบาท
หน้าที่ของตน ดูแลรักษาทรัพย์สินได้ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางบ้านได้” (ซูซานา เปาะจิ
22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงซุลฟา เปาะจิ)
dBJû …ŒªÃI –e µ¨ŒM œMAjØ ∂Àe µÕfƒa …ªÃ∏me 6 oº∑ oŒIB« –Bm µ√A "
…ŒªÃI 5-1Ã∑ÃI œM’Aj≥ 2AiBa œUB¨ø …ŒªÃI 2 –iB« ∆Ej≥ dBI KJm ≈´e PBQ jbƒª ≈´e ∆Ej¥ªA
e …ŒªÃI µ¥¨ŒM ∂Àe ÃªB∑ Ljß pB»I ≈´e ÃÕ›ø pB»I ∆AjU›Ø œzme , pie ∂ Àf√ÃØe ÆÃIÃ«
πÕDI PAÃJû œzme µ¨ŒM e LAÃV´Ãz¨MjI ≠Õ ÆiÀA …ªeA –e ÆiB∏m pB e pBmA eA ∆Aj∑
≈ÕD∑ ÃmBI ≠◊¨ŒØ ÃmBI Pj∞m ≤BI ÃJÕA …ŒªÀA ÀiÃme ≠Õ AiB∑jØ AÃ ∆Ae pAÃØ ≠Œ»J œzme
¬›m LAÃVƒø ¬›m –û Pj∞m œMAjØ –Bm ≈´e ≈ÕiB« ’BßÀe dBJû …ŒªÃI …ØBm pÃØBRø µÕeA
iAÃº∑-∂ÃmBø ’BßÀe ,jÕA ¬ÃƒŒø ’BßÀe ,,≈∑Bø o∞ºm-≈∑Bø ’BßÀe ,iÀfŒM o∞ºm– ¬ÃºI ’BßÀe
,iÀfŒM ∆Ã´BI-iÀfŒM ¬ÃºJm ’BßÀe ,íö iAÃº∑– ∂ÃmBø ’BßÀe ,≤BI ÃJÕA AÀf∑’BßÀe ,fVnø
–Bm µ√A 2 ∂›aA BøAjmAe ∂Àe (o¿´ÃVƒM ) ¬›nªAiAe …ªÃ∏me œUB¨ø ∂Àe –Bm µ√A ÆiB∏m
∂fŒM pÃMÃØ BnŒI ∂fŒM O≥À 5 ≤Ã∑ÃU ≠Œ»J …øÀie ≠Œ»J –e OÕDÕ …øÀie ∂Àe pB
≠Œ»J ÃJÕA ∆Ae fVnøe ≠Œ»J œyjØ ≤BI ÀiÃm D√ . ≠Œ»J ≤BI ÃJÕA µUA D√ ∆Ae Bn¥Ø ∂Àe Bƒ∑
dBJû B∑Ãm O´Bm jY›Ø ,πÕDI ≠Õ AiB∑jØ ∆Ae ∂ÀiÃI ≠Õ AiB∑jØ ∆DnŒIjI OØAe jU›Ø ≤A Ãª›m
≈∏Œ√Ãƒø Ãª›m ∆Ae ,—iÃß ≤ÃMÃƒø ∆Ae …ŒmjI ≈ÕB∏ØjI B∑Ãm jY›Ø ,Bø ∆Ae –iB«2±ŒM ∆Ej¥ªA
,œMAjØ Pjm B¿¥m ∆Ej¥ªA dBI D√ –e Lj¨ø ≠Œ»J o∞ºm O≥À ∂ÃmBø ›ŒI ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J
ÃJÕA ≠Õ XB»m ≤A ¬ByA œzme PAÃ≥ ≠Õ ∂eÃI –eBU , Bn¥Ø ∂ Àe Bƒ∑ ∂fŒM ~ ÃU BØÀjm pAÃØ
2jnI ≠Õ î∑BØ œ∑BØ œ«AjI –e ≈ÕB∏Ø œzme , Ãª›m jUA –e πø …ªBmjM PAÃI ≤BI
ÆÃªÃM –e ≈∏¥ÕBJ∑ ≤BI ÃJÕA ≈´ÃªÃMjØ œzme , …ŒmjI ≠Õ ≈ÕB∏Ø ∆Ae LBVYjI —iÃß ≤ÃN√Ãƒø
–e pB ≤BI ÃJÕA ÀiÃme ≠Õ AiB∑jØ AÃ ∆Ae …ØBm pÃØBRø µÕeA ≈ÕD∑ ÃmBI ≠z¨ŒØ ÃmBI
".B¿¥m ≤BI ÃJÕA ≈´e ≈´BM ≤ÃaÃ∑ Pjm ¬›m –jI D√ –e …ªÃ∏n∑ µŒªBI ∆Ae …ªÃ∏n∑ œyjØD√
(±mÃÕ ”ºzØ f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22 ±mÃÕ BMBƒŒMAÃmAe)
“ลูกผมจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะ โดยได้เรียนอิสลามศึกษา
แบบเข้มแล้ว สังเกตดูว่า เขาจะอ่านอัล-กุรอานได้ดีมาก อ่านคล่องแคล่ว ชัดเจน อาจเพราะว่าได้เรียน
อัล-กุรอานทุกวัน ได้เรียนแบบระบบกีรออาตี เล่ม 1-5 สามารถไปต่อยอดที่ปอเนาะได้ ส่วนวิชา
ภาษามลายู กับภาษาอาหรับนี้ถ้าดูแล้วก็ไปได้เพราะมีพื้นฐานแล้ว ในเวลานี้ถ้าดูแล้วเป็นเด็กที่มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น เห็นได้จาก การปฏิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การถือศิลอด
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และงานทุกอย่างที่พ่อแม่สั่ง อย่างเช่น ช่วยล้างจาน ซักผ้าของน้อง กวาดถูบ้าน สามารถอ่านดูอาอฺ
ในชีวิตประจําวันได้ด้วย ที่ผมได้สังเกตก็มี ดูอาอฺการให้สลาม การตอบรับสาลาม ดูอาอฺก่อนนอน –
ตื่นนอน ดูอาอฺรับประทานอาหาร – ดูอาอฺหลังรับประทานอาหาร ดูอาอฺดื่มน้ํา ดูอาอฺเข้า–ออกมัสยิด
ดูอาอฺต่อพ่อแม่ ดูอาอฺเข้า–ออกห้องน้า ดูอาอฺจะนอน–ดูอาอฺตื่นนอน ตอนนี้ลูกผมเรียนอยู่ที่ ร.ร.ดา
รุสสาลาม (ตันหยงมัส) พักอยู่ที่ปอเนาะ พฤติกรรมร่วม ๆ ของลูกผมในช่วงที่อยู่บ้าน ก็คือ เขาจะ
ละหมาดที่บ้าน ละหมาดครบ 5 เวลา เป็นปกติไม่เคยขาดโดยที่ไม่ต้องบังคับและจะชวนให้พ่อแม่
ละหมาดด้วย โดยบอกพ่อให้ไปละหมาดที่มัสญิด และบอกแม่ให้ละหมาดเลยพอถึงเวลา หลังจาก
ละหมาดมัฆริบแล้วเขาก็จะอ่านอัล-กุรอานสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจ การถือศิลอดก็เหมือนกันโดยที่ไม่
ต้องบังคับ เป็นเด็กที่เคร่งศาสนาอะไรที่พ่อแม่กระทําผิดเขาก็จะบอกทั้งที่ ส่วนในเรื่องของการแต่ง
กาย เขาชอบแต่งกายแบบใส่ผ้าคลุมใหญ่ ๆ ชอบปกปิดเอารัตคลุมฮิญาบและแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
ในการช่วยเหลือของพ่อแม่ ส่วนมากเขาจะช่วยล้างจาน ซักผ้าของน้องกวาดถูบ้านและทุกอย่างที่พ่อ
แม่สั่ง ในเวลาเขาจะไปที่โรงเรียนและกลับจากโรงเรียนเขาจะให้สลามพร้อมจูบมือกับพ่อแม่ตลอด”
(ดาซูวาตีนาตา ยูโซ๊ะ 22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงฟุดลา ยูโซ๊ะ)
≈´e Ω¿ßjI OØAe S¨ŒNƒØ ≠Õ SÕfY ≤AI ≈∏§∞Z¨ø ∆Ae –jU›∞û OØAe jU›Ø"
jU›Ø ,œy‹2≈ÕC ∆Ae ÆÃªÃƒø ÆÃªÃM ,≈»Œm∑ ~BVƒø Pj∞m ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae SÕfY2∆AiBUA
∂fŒM jU›Ø 2µ√A PAÃJû æÃmi ∆Ae A f∞∑ ≠ÕBm ∆Ae …ŒmB∑ ¬ByÀA 2Ã¿ºß œ¿«Bû ∆Ae –jU›∞û
,pAÃØ ,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Ãª›mjU›Ø2µ√A æÃmi ∆Ae A …ŒªÀA Æi‹f¨Õ2AiB∑jØ ≈∑Ã∑›ø œ√AjI
”ºu f¿ä OŒ∑ √ …ŒªÀAjUA ∂ÃåÃMf¨Õ AiBa PÃ∏Œ¨ø ∂›aAjIjU›Ø2µ√A ,SŒyBJm ∆Ae “≥fujI
∂fƒ« ΩŒJØA ≤BI ∆AeÃJÕA ≤ÃaÃ∑ ∆Ae ¬›mjI ,πÕDI ≠Œ´iÀA ≈´e ∆AÀB∑jI Pj∞m ¡ºmÀ …Œºß A
≠◊¨ŒØ PÃ∏¨ø ÃmBJû ,…øÀiÃØBRø Pj∞m …øÀie2Xj∑ ÆÃªÃƒø B∑Ãm …øÀie Ωz¨ŒM ÃN≥Ãm ,…nŒØjI
≈´ ÃIÃ«jØ Ae ÃÕ›ø ∆Ae Ljß pB»I B√Ãz¨ø ~ÃU OØAe jU›Ø µ√A ,SŒyBJm ∆Ae ÃUBI ≈ÕD∑
Ãª›m ∆Ae fVnøe ∆Ae ,…øÀie ,…ªÃ∏meA∑ ∂fŒM ∆Ej¥ªA dBJû Ãª›m jU›Ø2µ√A .≈ÕiB« ≤ÀfŒ«
∆g¤ø –eBVƒø OØAe jU›Ø 2 µ√A ~ÃU œªB∑ ±UA ∆Ae ÃN≥À ±ŒNm fVnøe ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø
f∞∑ ∆e‹ÃM ∆Ae ÃN√Ãa –eBVƒø OØAe fVnøe œM’Aj≥ jUB¨ø2ÀiÃy ÆÃªÃƒø OØAe Pjm fVnøe
∂›aAjI jU›Ø œM’Aj≥ ¡ŒNnŒm AiBa ≈´e ∆Ej¥ªA –jU›∞û ∆Ae dBJû œzme ≤BI ÃJÕA ∆Ae 2µÕeA
…ª …ø ∆AÃM) "≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae ,’BßÀe •∞Z¨ø OØAe ∆Ae ¬›mAAiBa PÃ∏Œ¨ø ¬›mA ∂›aA ≈´e
(æÀeBI –iB«Bm ÿ√ f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 7
“สามารถท่องจําอัล-หะดีษได้ ที่สําคัญสามารถนําเอาหลักคําสอนของอัล-หะดีษมา
ปฏิบัติได้จริง อย่างเช่นการรักความสะอาด การช่วยเหลือ เป็นต้น เด็กรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักศรัทธา
และนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง รักอัลลอฮฺและท่านนบีฯ ส่งผลให้ไม่กล้าทําในสิ่งที่ผิดและเลวร้าย
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เพราะอัลลอฮฺทรงเห็นทุกการกระทํา เด็กรู้และเข้าใจหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
นํามาปฏิบัติได้อย่างดี เพราะเด็กไม่เคยขาดละหมาดเลย ถือศิลอดในเดือนรอมฎอนก็ครบ เด็กรู้และ
เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม รักท่านนบี และดําเนินชีวิตโดยการทําตามสุนนะห์รสูลในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เด็กมีมารยาทที่ดีงาม เลือกเพื่อนที่ดีในการคบหา สลามและจูบมือพ่อแม่ทุกครั้งก่อนออก
จากบ้านและกลับจากโรงเรียน อยู่บ้านชอบช่วยเหลือพ่อแม่ เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า รีดผ้าและ
ทํากับข้าว สามารถใช้คําง่ายๆในการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนได้และเขียนคําพยัญชนะภาษาอาหรับได้
ร่วมทั้งอ่านและบอกความหมายในภาษาอาหรับได้ เด็กมีทักษะเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู สามารถใช้
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าได้ นักเรียนสามารถเขียนได้และอ่านได้ เด็กอยู่บ้านอ่าน
อัล-กุรอานเป็นประจําทั้งที่บ้านและเรียนอัล-กุรอานที่มัสยิดด้วย เด็กจะกระตือรือร้นในการละหมาด
และละหมาดที่มัสยิดทุกเวลา เมื่อเด็กกลับจากโรงเรียนประจําวันหยุดสุดสัปดาห์ บ่อยครั้งที่เด็กจะ
ทําหน้าที่อาซานที่มัสยิด อีกทั้งยังช่วยสอนกีรออาตีให้กับผู้ใหญ่ ที่เรียนอัล-กุรอานที่มัสยิดด้วย
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับน้อง ๆ และพ่อแม่ในการอ่านอัล-กุรอานได้ อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับ
พ่อในการเรียนอัล-กุรอาน เพราะพ่อเริ่มเรียนกีรออาตีเล่ม 1 แล้ว นักเรียนมีมารยาทแบบอิสลาม
ทําตามแบบอย่างของท่านนบี เช่น การทักทายโดยการให้สลาม การแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
สะอาด สามารถอ่านดุอาโอกาสต่าง ๆ ได้ เป็นประจํา” (ต่วนมะห์ เลาะ 7 มกราคม 2554,
ผู้ปกครองเด็กชายนิสาฮาเร บาโด)
OØAe ∆Ae ∆Ej¥ªA –ie PBÕA ≤AI œ¿«Bû Pjm ∆Ej¥ªA dBJû OØAe jU›Ø "
~ÃU jU›Ø ∆Ae Bø ∆Ae –iB« ±ŒNme ∆Ej¥ªA d BJû Ãª›m Pjm ∆Ej¥ªA 2 ∆AiBUA ≈´e Ω¿ßjI
∆BôA ≈∑Ài ≈´e ∆BôAjI ~ÃU jU›Ø Sƒ´e Ω¿ßjI OØAe Pjm SÕfY ≤AI •∞Z¨ø ∆Ae –jU›∞û
∆Ae “≥fujI ,pAÃØ ,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Pj∞m ¬ByÀA2AiBaA ≈´e Ω¿ßjI OØAe jU›Ø PAÃJû A ≠Õ
…øÀi Ae ≤ÀfŒ« OØAe jU›Ø TaC BŒº¿¨Õ ∂›aA f∞∑ jU›Ø AÀBJû OØAe S¨ŒNƒØ ≠Õ œy‹2≈Õﬁ
dBJû Ãª›m ∆Ae2≈MBŒz∑ ≈∑Bƒn¥ºø Ae,Ã∏´ÃmjIjU›Ø ,BŒz»I ∆Ae ∆BøA ≈´e “∑iBrø ∆Ae Bz¨M
pBŒNƒm ∆AÃ»N¨Ø Ã¿ºß –iBbƒø Ae 2 Ã∏´ÃmjI Pjm pBø ±ŒNme 2 Ã¿ºß ≈∏NMBbƒø ∆Ae ∆Ej¥ªA
jU ›Ø ,≈∑Bƒn¥ºø OØAe –jÕfƒm –e ≈´e ≈ÕA , TÃN≥À æÀA fØ ≠Œ»J ∆Ae ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø
,¬›m –û Pj∞m ¡ºmÀ …Œºß A œºu f¿ä √ …ƒm PÃ∏Œ¨ø ¬›mA ∂›aA ≈´e ∂›aAjI
Oø ∆AÃM ) "≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae 2 ’BßÀe dBJû OØAe ∆Ae ,…ŒmjI ,¬›mA PÀ iÃƒø ≈ÕB∏ØjI
(PÃ´ÃÕ œMBŒY f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22 PÃ´ÃÕ
“นักเรียนสามารถอ่านอัล-กรุอาน และเข้าใจบทอัล-กรุอานในบางตอน นํา
บทบัญญัติในอัล-กรุอานมาใช้ในชีวิตประจําวัน และจะอ่านอัล-กรุอานเป็นกิจวัตรประจําวันด้วย
นักเรียนรู้และเข้าใจ หลักคําสอนของอัล-หะดีษ ท่องจําหะดีษสั้น ๆ ได้ และนําหลักคําสอน
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ของอัล-หะดีษมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นักเรียนรู้และเข้าใจ ในหลักศรัทธาทั้ง 6 ข้อ และ
มีความศรัทธาที่มุ่งมั่น นําพาให้นักเรียนปฏิบัติในหลักปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด เช่น การละหมาด
การถือศีลอด นักเรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
จงเกิดคุณธรรมและจริยธรรมสามารถที่จะดํารงอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างสันติสุข นักเรียน
สามารถใช้ภาษาอาหรับและภาษามลายูกลางในการสนทนาสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันและสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือที่เป็นภาษาอาหรับและภาษามลายูกลางได้ ผู้เรียนมีความตั้งใจเต็มใจ
ทํากิจกรรมสม่ําเสมอ อ่านอัล-กรุอานสม่ําเสมอ มีการจดบันทึกทุกครั้ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นในการละหมาด ละหมาดตรงต่อเวลา รักษาเวลาละหมาดได้ดี
มีจิตสํานึกที่จะละหมาดเอง นักเรียนมีมารยาทแบบอิสลาม ทําตามแบบอย่างของท่านนบี เช่น
การทักทายโดยการให้สลาม การแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม สะอาด สามารถอ่านดุอาอฺโอกาส
ต่าง ๆ ได้ เป็นประจํา” (ตูแวมะ ยอเงาะ 22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงฮายาตี ยอเงาะ)
∆Ae ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI –e ÃM µÕfƒa …ªÃ∏me 6 oº∑ œUB¨ø oŒIB« –e o∞ºm"
≈ØÀfŒ»∑ Ae B√Ã÷ ÃM ΩØB¨ø –e µY SÕfY B√Ã÷ …ŒªÃI –e ≠Œ»J Ae dBI OÕA •∞Y ≠Õ ∆Ej¥ªA B√Ã÷
…ª œMB« ∫Ãm pAi AÃM ÆiÀA OŒ∑ ÃM ∂›aA œ◊me ,≈ÕiB« ’BßÀe dBI ,¬›m –û Pj∞m ≈ÕiB«
BnŒI DM ∆ÃØ KUAÀ pAÃØ , pÃMÃØ BnŒIDM ≠Œ»J , ÀiÃm Bƒ∑ BnŒI DM ∆ÃØ ÃyjØ ≠Œ»J ∆Ae
∆ÃØ oŒªÃM …ŒªÃI ÃÕ›ø pB»I dBI , ~iAÃº∑ ÆÃªÃM µ√ B√B¿∑ œ÷ jØDM …ªÃ∏me µŒº∑ ›ŒI , pÃMÃØ
DM ≠Œ»J Lj¨ø o∞ª dBI –e KªB´ ∆Ej¥ªA dBI ∫Ãm –e ŸÃU BØÃm ∆ÃØ Ljß pB»I ∆A e …ŒªÃI
∆Ae ≈ÕB∏Ø œ÷‹ 2 …ŒJª ∆AfI …IÃM ≈»Œm∑ ŸBU ≠Œ»J pBø ŸBU ≠Œ»J Ae Aj◊m ,pÃMÃØ BnŒI
≤ÃaÃ∑ …ªÃ∏m œ÷jØ µ√ ›ŒI ∆Ae B¿¥m ¬›m –jI …øÀi µŒº∑ ›ŒI …ŒmjI Bƒ∑ …øÀi ≈»Œm∑ PAÃI
"pBø æÃNI ƒ« ∆Ae ÀiÃm ÀiÃy µY ≤A BUj∑ PAÃI LAÃV´Ã◊¨M “∞u AeA B¿¥m ≤BI ÃJÕA ≈´BM
(±mÃÕ œmÃØ f¿ä f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 14 ¬eC …nŒ∞√)
“หลังจากที่เขาจบชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว เขาสามารถอ่านอัล-กุรฺอานได้
ดี และยังสามารถนําอัล-กุรฺอานที่เขาท่องนั้นมาปฏิบัติในละหมาดได้ และได้นําบทอัล-หะดีษที่เขาท่อง
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการให้สลาม การอ่านดุอาอฺในชีวิตประจําวัน สําหรับการละหมาดนั้น
ละหมาดเป็นประจําสม่ําเสมอไม่เคยขาด การถือศีลอดก็ไม่เคยขาดเช่นเดียวกัน โดยไม่ต้อง
คอยสั่ง และเมื่อกลับบ้านก็ไม่ค่อยออกไปไหน ชอบช่วยเหลือครอบครัว เขายังสามารถอ่าน เขียน
ภาษาอาหรับได้ ภาษามลายูก็ได้เช่นเดียวกัน อยู่ที่บ้านอ่านอัล-กุรฺอานอย่างสม่ําเสมอ ส่วนใหญ่จะ
อ่านหลังละหมาดมัฆริบ โดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่คอยสั่ง และจะอ่านอัล-กุรฺอานได้อย่างถูกต้อง ละหมาด
นั้นไม่เคยขาด มีความกระตือรือร้น ตรงเวลา และละหมาดสม่ําเสมอ เขาเป็นเด็กที่รักสะอาด ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการแต่งกาย การดูแล และทําความสะอาดบ้าน เขาจะเป็นคนดูแลอย่างดี
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เมื่อกลับเข้าบ้านให้สลามทุกครั้ง และเมื่อจะไปโรงเรียนก็จะจูบมือด้วย เมื่อเขาได้รับมอบหมายงาน
จากโรงเรียนก็จะปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และส่งงานตรงเวลา” (นาปีซะห์ อาแด 14 มกราคม
2554, ผู้ปกครองเด็กชายมาหะมะเพาซี ยูโซ๊ะ)
–e µY ∆Ej¥ªA ΩŒJøA µ√ ≠Œ»J –e ›ŒJØA jbƒª  f¿áA ÃM ∆Ej¥ªA dBI œzme "
œ∞Me ,dBI …ŒªÃI –e œMBø ÆiÀA …øÀie ∆Ej¥ªA dBI œyjØ eBØ ÆiÀA ›ŒI ∆Ae ≠Œ»J Ae dBI •∞Y
œy‹ 2 …ŒJª “ƒm pAÃØ ∆Ae “≥fu “øfa “ƒŒø jUB¨ø œyjØ ÆÃªÃM –e ∆Ej¥ªA jUB¨ø ∫ÃI AeA …øÀi
›ŒI ∆Ae pÃMÃØ BnŒI DM ∆ÃØ KUAÀ pAÃØ ,ÀiÃm Bƒ∑ BnŒI DM ≠Œ»J ¬›mA Ae ≠ŒNƒØ –iB« pAÃØ
∆ÃØ –e “Øjß –iB« ≈ÕiBø o∞ª ∆Ã«BM AfØ ,OÕA “ƒm ~ÃU pAÃØ ∆ÃØ –e ¬›mA Ae ≠ŒNƒØ –iB«
DM B√B¿∑ œyjØDM …ªÃ∏me µŒº∑ ›ŒI ,~ÃU pAÃØ –e ∆ÃØ ≈ÕiBø AiÃq 10-9 –iB« ∆Ae ~ÃU pAÃØ
ÆÃªÃM ∆Ae ∆Ej¥ªA jUB¨ø ÆÃªÃM …ªÃ∏m œMÃa –iB« ÃªB∑ , eAe ≈´e Ãz¨y ∂fŒM ∆Ae ≈ªBU DƒŒø
–e BU –ÃI ±∑Ba µ√ üBM ‹ O´Bm …ŒªÃIÃM oªÃM dBI Ljß pB»I œUB´ , ≤BI ÃJÕ H∑ ’œMÃ´
B¿¥m ∆Ej¥ªA dBI …øÀi ∂e ,~ÃUBØÃm ∆ÃØ ÃÕ›ø pB»I ∆Ae ‹ œy‹ ∆Bø …ŒªÃIDM ÃM 2 ≠VƒØ “¿º∑
œyjØ ∆Ae ≠Œ»J Ae Ajzm , pÃMÃØ BnŒI DM ≠Œ»J
\Ju ∆Ae Lj¨ø o∞ª ÃM dBI –e KªB´
µŒº∑ ›ŒI …ŒmjI Bƒ∑ ÃM –e µY ≈ÕB∏Ø œy‹ 2 …ŒJª ∆AfI …IÃM ≈»Œm∑ ~BU ÃN≥À 2 ±ŒM fVnø
2 –iB« “ƒm pAÃØ B¿¥m ≤BI ÃJÕA ≈´BM ≤ÃaÃ∑ …ªÃ∏m œyjØ µ√ ›ŒI ∆Ae B¿¥m ¬›m –jI …øÀi
ÆÃªÃM ∫Ãm ∆Ae ÀiÃm ÀiÃy µY ≤A BUj∑ PAÃI LAÃV´Ãz¨M “∞u AeA ¬›mA Ae ≠ŒNƒØ ≠Õ
(…ªÀe ∆BØjß f∞∑ ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 14 “øBm ‘À ”ƒŒßiÃ√) "~iAÃº∑
“ในเรื่องของการอ่านอัล-กุรฺอานนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮฺอ่านได้คล่อง นําอัล-กุรฺอานที่ท่อง
ได้นําใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) และเมื่อมีการเชิญไปอ่านอัล-กุรฺอานที่บ้านของคนเสียชีวิต
เขาสามารถอ่านได้ และข้างบ้านจะเปิดสอนอัล-กุรฺอานเขาก็จะช่วยไปสอน เขาเป็นเด็กที่เสียสละและ
ชอบทําทาน และชอบถือศีลอดซูหนัตเป็นประจํา โดยเฉพาะถือศีลอดในวันสําคัญ ๆ ของศาสนา
การละหมาดก็ไม่ต้องใช้ ถือศีลอดก็ไม่เคยขาด และเมื่อถึงวันสําคัญของศาสนาเขาก็จะถือศีลอด
เช่นเดียวกัน อย่างปีที่แล้วเขาก็ถือศีลอดในวันอารอฟะฮฺ และวันที่ 9-10 อาซูรอเขาก็ถือศีลอด
เช่นเดียวกัน เมื่อกลับจากโรงเรียนเขาก็ไม่ไปไหนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถ้าเป็นวันหยุด
เขาก็จะช่วยสอนอัล-กุรฺอานและช่วยพ่อแม่เก็บน้ํายาง การเรียนภาษาอาหรับของเขา เขานั้นสามารถ
อ่าน และเขียนได้ แต่ถ้าจะให้พูดตอบโต้ประโยคยาว ๆ ยังไม่ได้ ภาษามลายูก็เหมือนกันคงต้องใช้เวลา
ในการฝึก อยู่ที่บ้านอ่านอัล-กุรฺอานเป็นประจําส่วนใหญ่จะอ่านหลังละหมาดมัฆริบ และซุบฮฺ
ละหมาดนั้นไม่เคยขาด มีความกระตือรือร้น และจะไปมัสยิดทุกเวลาละหมาด เป็นเด็กที่รักสะอาด
โดยเฉพาะการแต่งกายจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เมื่อกลับเข้าบ้านให้สลามทุกครั้ง และเมื่อจะไป
โรงเรียนก็จะจูบมือด้วย การถือศีลอดจะถือศีลอดอาสาตามวันสําคัญ ๆ ตามปฏิทินอิสลาม
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มีความรับผิดชอบในการทําการบ้านที่ครูมอบหมาย และช่วยแบ่งเบาครอบครัวในการทํางาน”
(นูรไอนี แวสาเมาะ 14 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายอิรฟาน ดอเล๊าะ)
~ÃU µŒºØ pAi D∑2 ‹Ãø dBI …ŒªÃI ∆Ej¥ªA –eBU ÃM µÕfƒa oŒIB« ›ŒI D∑ µ√A "
∆Ae jbƒª ∆ÃØ ∆Ej¥ªA dBI ÃM 6 oº∑ oŒIB« –eBU ,¬ByA jUB¨ø AeA µÕfƒa …ªÃ∑ …øÀi DÕB´ D∑ µ√A
Ae …ª B√Ãy …ŒªÃI ÃM œUB´ –e µY , ≠Œ»J Ae B√Ãy …ŒªÃI ÃM 6 oº∑ AfØ •∞Y –e µY ∆Ej¥ªA
≈∏≥eÀf∑ ,pÃMÃØ BnŒI DM ∆ÃØ pAÃØ ,ÀiÃm Bƒ∑DM ≠Œ»J œy‹ 2 …ŒJª ÃM –e µY ≈ÕiB« ≤ÀfŒ«
µ√ –e ÆÃªÃM DNƒŒø ≤BIÃJÕA ›ŒJØA …øÀie ∂ÀeÀe …´ÃI DM ∆ÃØ ≈∑Bø ∂Àf√ÃØ ∂ÀeÀe –e πÕDI ∆ÃØ
∂fŒM ∆Ae eÃª›m ÆÃªÃM –e ∆ÃØ BUj∑ PAÃI ≤BI ÃJÕA µ¨ŒM –e ÃªB∑ œMB« ∫Ãm ≈´e ÆÃªÃM
∆Ae Ljß pB»I œzme , d BI ‹ eBØDMÃM ∂›aA –eBU œMB« …mÃm ÃM ~iAÃº∑ –À PAÃI BnŒI
…ŒªÃIDM ÃM 2 ≠VƒØ ±∑Ba µ√ üBM2 OŒ∏Œm …ŒªÃI ∆ÃØ ±∑Ba ∆Ae …ŒªÃI oŒªÃM dBI ÃM ÃÕ›ø pB»I
OŒ∑ ƒ√ Bƒ∑DM ÃM ∆Ej¥ªA ‹ dBI –e Lj¨ø ≠Œ»J o∞ºm …øÀie ∂ÀeÀe –e ›ŒI µ¨ŒM œMB¨Ø ‹
≈´e Ajzm µ√ ∆Ae pÃMÃØ BnŒI DM e ±∏ª –e KJm ≠ŒmÃ´ Bƒ∑DM ∆ÃØ ≠Œ»J œzme …ª DÕB´ ∂e
–e ÃªB∑ ≈»Œm∑ PAÃJû ÆÃªÃM îUAi …øÀie ∂ÀeÀe ∆Ae ∆AfI …IÃM ≈»Œm∑ ~BU , ≠Œ»J
∂ÃmBø ›ŒI œy‹ ¬›m –ÃI ∂e ≠Œ√‹ ¬›m , îUAi –e KJm …ª ∆Bø …ŒNª DM OŒ∑ …øÀie µŒº∑
PAÃI œzme , ≤BI ÃJÕA AÀe ≈´BM OIBU ∆ÃØ …øÀi AfØ …ªÃ∏m œy µ√ ∆Ae ¬›m –jI ∆ÃØ …øÀi
ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 14 ∆ÀBß …n÷BØ) "‹ LAÃV´Ãz¨MAeA ∆ÃØ ÀiÃm …ªÃ∏m …øÀi µY BUj∑
(æÀeBI ≈ÕfªAiÃ√ f∞∑
“ลูกของกะห์เมื่อเรียนจบชั้น ป.6 ที่โรงเรียนบ้านจะแนะเขาสามารถอ่านอัล-กุรอาน
ได้ ตอนแรกกะห์เองก็แปลกใจเหมือนกันว่าโรงเรียนสามัญนักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรฺอานได้ด้วยหรือ
(คําถามนี้กะห์เคยถามตอนที่ลูกกะห์อยู่ป.4) เขาก็เลยตอบว่าตอนนี้โรงเรียนบ้านจะแนะเปิดสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้มแล้ว เมื่อเขาเรียนจบ ป.6 เขาสามารถอ่านอัล-กุรอานได้อย่างชัดเจน และ
สามารถนําอัล-กุรฺอานที่เขาท่องนั้นมาใช้ในละหมาดอีกด้วย สิ่งที่เขาได้เล่าเรียนมานั้นเขาสามารถ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง โดยเฉพาะละหมาดก็ไม่ต้องใช้ ถือศีลอดก็ไม่เคยขาด ก็รู้สึกว่า
มารยาทนั้นดีขึ้นมาก เขาอยู่ปอเนาะกินก็ไม่เปลือง อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ขอความช่วยเหลืออะไร
จะทําด้วยความเต็มใจ และถ้าเห็นพ่อแม่ทํางานก็จะช่วยเหลือ ที่สําคัญไม่สร้างความเดือดร้อนมาให้
ครอบครัว สังเกตจากพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้าน หลังละหมาดมัฆริบเสร็จเขาก็จะอ่านอัล-กุรอานเป็น
ประจําและสม่ําเสมอ ในส่วนของการละหมาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาติดละหมาดแล้ว ละหมาดไม่
เคยขาด และจะมีความกระตือรือร้นในการละหมาด ด้านการรักษาความสะอาดนั้น
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จะเป็นผู้ที่รักความสะอาดมาก อยู่ที่บ้านก็จะช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้าน เมื่อเขากลับจากโรงเรียน
เราเองก็ไม่เหนื่อยเพราะเขาเป็นเด็กที่ขยัน การให้สลามตอนนี้ก็ยังคงให้สลามอยู่เช่น เมื่อจะเข้าบ้าน
เขาก็จะให้สลาม เมื่อเขาจะไปโรงเรียนเขาก็จะจับมือสลามกับพ่อแม่ การบ้านที่ครูมอบหมายให้ทํานั้น
เขามีความรับผิดชอบโดยทําบ้านจนเสร็จ และตรงเวลาด้วย” (พาอีซะ อาแว 14 มกราคม 2554,
ผู้ปกครองเด็กชายนูรดีน บาโด)
–e …∏M ∆Aj∑ ∆Ej≥ dBI …ŒªÃI ‹fJß ,µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑ µŒIÃM ‹fJß …ºNm"
≈´e BØÃm , µŒMBy …øÀie ∆Ej≥ œUB´ ‹fJß Pjm œM’Aj≥ œUB´ –eÃªÀe µÕfƒa …ªÃ∏me œUB´
¬›m LAÃU ¬›m –ÃI Pj∞m ∂eÃI AiBa ≈´e Ω¿ßjI …ŒªÃI ∆Ae O¨ÕA ‹fJß µY µQBI ∆ÃØ ,SÕfY
µŒIÃM ∆Ae ∂ÃmBø ’BßÀe ≈∑Bø ’BßÀe iÀfŒM ∆Ã´BI ’BßÀe iÀfŒMD√ ’BßÀe Pj∞m ≈ÕiB« , ’BßÀe
Bø ∆Ae –iB«2±ŒM ∆Ej≥ BØB´ ∆Ae dBI B∑Ãm O´Bm ‹fJß ,2≈Õﬁ ’BßÀe …ª œy‹ µQBI ∆Ae fVm
∂ÃMÃM ∆Ae œaÃa ÃUBI œ∑BØ B∑Ãm –e ≈ÕB∏Ø œzme2B¿¥m fVnøe ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J œy ‹fJß
≤Ãª µM œUB´ œy µ√ œªB∑ ±ŒM ∆Ae 2B¿¥m ¬›m –jI ‹fJß …øÀi ∂ÃmBø µ√ œªB∑ ›ŒI —iÃß
∆Ej≥ ∆Ae dBI B∑Ãm O´Bm œ´AjØ ‹fJß , ÃªÀe …ÕA ∆Ae πŒø œ∞ŒØ ≤Ãa Ã∑ ∆Ae ¬›m OIBU
∆Ae œaÃa ÃUBI œ∑BØ B∑Ãm –e B¿¥m fVnøe ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J œy ‹fJß Bø ∆Ae –iB«2±ŒM
ÃMA œUB´ œy µ√ œªB∑ 2±ŒM ∆Ae 2B¿¥m ¬›m –jI ‹fJß …øÀi ∂ÃmBø œªB∑ ±ŒM —iÃß ≤ÃMÃM
‹fJßÃªÀe –e …ÕA ∆Ae πŒø œ∞ŒØ ≤Ãa Ã∑ Pjm ¬›m OIBU ≈∑A –e ∆ÃØ ∆Bø œ∑ µ√ –e
( ÆÃøB√ ‹fJß f∞∑ ≤BI 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 7 ÆÃøB√ ≠Œ∞mDø)".S»ÕA ≈´e πŒø f∞∑ ≠ÕBm O´Bm
“หลังจากจบชั้น ป. 6 ที่โรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว อับดุลลาสามารถอ่าน กุรอานได้ดี
ขึ้น เพราะโรงเรียนได้การจัดการเรียนกีรออาตี ทําให้ กามาลุดดีนสามารถ การอ่านอัล –กุรอานได้
ได้เรียนรู้บทหะดีษและได้ปฏิบัติตามบทหะดีษนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการกล่าวและ
การตอบรับสลาม การกล่าวดูอาอฺต่าง ๆ เช่นดูอาอฺก่อนนอน – ตื่นนอน ดูอาอฺทานข้าว – เสร็จทาน
ข้าว ดูอาอฺเข้า – ออกมัสยิด ได้ทําการละหมาดครบ 5 เวลา ที่มัสยิด เละแต่งกายเรียบร้อย ออกจาก
บ้านไม่ลืมสาลามและหอมแม่พ่อแม่อีกด้วย อับดุลลามีนิสัยชอบอ่านกุรอานมาก ทุกวันอับดุลลาจะ
อ่านและทบทวน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน อับดุลลาขยันละหมาดวันละ 5 เวลาที่มัสยิดอีกด้วย และ
เป็นเด็กที่ชอบแต่งตัวสะอาดถูกต้องตามหลักศาสนา ที่รู้สึกภูมิใจก็คือเวลาจะเข้าบ้านอับดุลลาจะกล่าว
สลามตลอดเวลาและทุกครั้งที่จะไปอับดุลลาจะสลาม และหอมแก้มพ่อแม่เป็นประจํา อับดุลลาจะ
เคารพ และรักพ่อแม่มาก (มะซาพียัน นามุง 7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายอับดุลลา นามุง)
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≈´e Ω¿ßjI OØAe ∆Ej¥ªA –ie PBÕA ≤AI œ¿«Bû ∆Ae ∆Ej¥ªA dBJû OØAejU›Ø"
SÕfáA –jU›∞û OØAe ~ÃU jU›Ø,Bø ∆Ae –iB« ±ŒNme ∆Ej¥ªA dBJû Pjm ∆Ej¥ªA ∆AiBUA
OØAe Pj∞m Sƒ´e Ω¿ßjI ∆Ae ¬ByÀA2Ã¿ºß –jU›∞û OØAe ~ÃUjU›Ø ,Sƒ´e Ω¿ßjI ∆Ae •∞Z¨ø
OØAe Pjm ¬›mA 2iBVm – jU›∞û ~ÃU jU›Ø SŒ∑BJm ∆Ae “≥fu ,pAÃØ ,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø
¬›mA2∂›aA ≈´e ∂›aAjI jU›Ø PAÃJû ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae œ∑BØ ∂ÃN√A SÕie ∆AjUB¨Ø ΩŒJ¿¨ø
Ã∏´ÃmjI jU›Ø ,≈ÕiB« ≈∞∑BUjØ Ae ÃÕ›ø pB»I ∆Ae Ljß pB»I ≈∑B√Ã∑Ã¨ø OØAe jU›Ø ∆Ae
,eÃ∏Õi 2Ã∑ÃI Ae OM Bbƒø ∆Ae ∆Ej¥ªA dBJû Ãª›m ,…ªÃ∏m2≈MBŒ∏∑ ≈∑Bƒn¥ºø Ae pAÃØ ∆Ae
≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Ae2Ãz´ÃmjI ,pBø ±ŒNme Ã¿ºß …J¿ƒø ∂ÃN√A ≈ªBU –iBbƒø ∆Ae BƒŒJû pBŒNƒm
DM –jÕfƒm ≈´e PAÃI OØAejU›Ø AÃ ≈ÕA TÃN≥À fØ ≠Œ»J ∆Ae ≠Œ»J ∆Ae ≠Œ»J ~BVƒø Ãª›m
¡ºmÀ …Œºß A ”ºu f¿ä √ …ŒªÀA ∂ÃåÃMf¨Õ AiBa PÃ∏Œ¨ø ∂›aAjI jU›Ø S¨ŒNƒØ ≈∏«iÃme …ÕBØ
OÕA Œ∏m Bß ∆Ae ∂eÀe O∞ó ,≈ÕB∏Ø ≈»Œm∑ ~BVƒø ≈ÕiB«2’BßÀe dBJû ,¬›m –û Pj∞m
22 ÃmAÀ œ√AiDø) "BŒz»I ≈´e “∑iBrø ∆Ae Bz¨M …øÀi Ae ≤ÀfŒ« OØAe2jU›Ø PAÃJû AÃ
(ÃmAÀ ∆BøC f∞∑ ≤BI 2554 ¬Ã∑Aj∏ø
“นักเรียนสามารถอ่านอัล-กรุอาน และเข้าใจบทอัล-กรุอานในบางตอน นํา
บทบัญญัติในอัล-กรุอานมาใช้ในชีวิตประจําวัน และจะอ่านอัล-กรุอานเป็นกิจวัตรประจําวันด้วย นัก
เรียนรู้และเข้าใจ หลักคําสอนของอัล-หะดีษ ท่องจําหะดีษสั้น ๆ ได้ และนําหลักคําสอนของอัล-หะดีษ
มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นักเรียนรู้และเข้าใจ ในหลักศรัทธาทั้ง 6 ข้อ และมีความศรัทธาที่มุ่งมั่น
นําพาให้นักเรียนปฏิบัติในหลักปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด เช่น การละหมาด การถือศีลอด นักเรียนรู้
และเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จงเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมสามารถที่จะดํารงอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างสันติสุข นักเรียนสามารถใช้ภาษาอาหรับ
และภาษามลายูกลางในการสนทนาสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันและสามารถค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ
ที่เป็นภาษาอาหรับและภาษามลายูกลางได้ ผู้เรียนมีความตั้งใจเต็มใจทํากิจกรรมสม่ําเสมอ
อ่านอัล-กรุอานสม่ําเสมอ มีการจดบันทึกทุกครั้ง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความ
กระตือรือร้นในการละหมาด ละหมาดตรงต่อเวลา รักษาเวลาละหมาดได้ดี มีจิตสํานึกที่จะละหมาด
เองและไปละหมาดที่มัสยิด นักเรียนมีมารยาทแบบอิสลาม ทําตามแบบอย่างของท่านนบี เช่น
การทักทายโดยการให้สลาม การกิน การเดิน การพูด การแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม สะอาด
สามารถอ่านดุอาอฺโอกาสต่าง ๆ ได้ เป็นประจํา รักษาความสะอาดร่างกายและสิ่งแวคล้อม”
(มะรอนิง วาโซ๊ะ 22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายอามาน วาโซ๊ะ)
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OÕDÕ œªB∏m µQBI …ŒªÃI µY AfƒI 6 oº∑ µÕfƒa …ªÃ∏me oŒIB« –Bm ÃaÃa"
…ŒªÃI Pj∞m …øÀie ∂ÀeÀe pB PAÃI …ŒªÃI ∆Ae e Ãª›m Ω¿ßjI …ŒªÃI KJm ¬ByA œzme îUB¨Ø
,e µQBI jUA Bƒ∑ ∂fŒM BÕCjØ ∆AÃm …ªÃ∏me œUB¨ø ÆÃJ …ŒªÃI ∆Ae \ŒvØ jbƒª ≈´e ∆Ej¥ªA dBI
∂fŒM dBI …ŒªÃI ∆ÃØ –e ÃÕ›ø pB»I ∆AjU›Ø œzme ,e Ãª›m n∞M ∆AjU›Ø œUB¨ø …ŒªÃI –e
–e ≠Õ 2“¿º∑ if¥m …ŒªÃI ŸÃU …ŒªÃI PB∑ –e Ljß pB»I ∆AjU›Ø œzme ‹Ã ÃMBm ≠ºŒI Bƒ∑
,∆Bøe ∂ÀeÀe Ãø ,≤AjI iÃ¿ß Ãø ,≤A ¬B√ Ãø PB∑ if≥ ±∑BajI …ŒªÃI –e ∆Ae –e PBøe µ∞ò
Ω¿ß PAÃI œzme OÕDÕ –Bm ÃaÃa –jÕe oMC œMB« B∑Ãm pAjI –Bm µY üBNM ∆Bøe œUB¨ø Ãø
µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø µVm ,¬›m –û ∆Ae ,pAÃØ ,≠Œ»J Pj∞m Ãz´Ãm O∏ª –e —eBJß
fVnøe Lj¨ø o∞ºm ∆Ej¥ªA œUB¨ø –e …øÀie ∂ÀeÀe –e πŒN∑ Ãz´Ãm …IÀjI –e B´AjØ
pÃMÃØ DM –e ≠Œ»J œzme üBM ,œUB¨ø µŒº∑ …ŒNª –e ∆Aj∑ œy‹ ÀiÃm Bƒ∑ ∂Àe 2 ÆAeB∑
…ªÃ∏n∑ œyjØD√ –e ¬ÃºJm –iB« ±ŒNm ,XB»m2∆Bøe œyjØ ÃªAÀ …ªÃ∏me …øÀie ∂ÀeÀe πÕDI
jƒI Bn¥Ø –Bm ¬›m –û ∆Aj∑ SØBI ÃJÕA ∆Ae –Bm ≈´e ∂ÃºØjI ≈´BM ≤ÃaÃ∑ ¬›m –û –e
–e ≤BI ÃJÕA OŒ∑ µY AiB∑jØ PÀiÃM –e ∆Ae ,œy‹ µÕfƒa …ªÃ∏m œUB¨ø ∂Àe –e µVƒ
ΩŒßDø) "…øÀi pÃØBRø ∆Ae ,≠◊¨ŒØ ÃmBI ,ÃUBI ÃmBI if¥m ≤BI ÃJÕA ÆÃªÃM BnŒI –e ,ÀiÃm
( DøBm AÃŒÕ ∆AÃ∑ f∞∑ ≤BI 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22 eÀAe
“หลานผมจบจากโรงเรียนบ้านจะแนะ ชั้น ป.6 แล้ว ที่ได้มากที่สุดก็คือความรู้
ทางศาสนาเพราะเขาได้ปฏิบัติเลยและได้ปฏิบัติตอนที่อยู่ที่บ้านด้วย อย่างเช่น ได้อ่านอัล-กุรอาน
อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน และได้ต่อเรียนที่สวนพระยาวิทยา โดยที่ไม่ต้องสอนมากหนัก เขาได้เข้า
เรียนวิชาอรรถาธิบายเลย ในส่วนวิชาภาษามลายูเขาก็อ่านได้โดยที่ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ ในส่วนวิชา
ภาษาอาหรับเขาบอกว่าได้คํา ๆ ที่มองเห็นด้วยตาของเขาและเขาสามารถสนทนาได้นิดหน่อย
เช่น คุณชื่ออะไร คุณอายุเท่าไหร่ คุณอยู่ที่ไหน คุณเรียนที่ไหน ที่ผมภูมิใจในตัวหลานของผมคือ
ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ําเสมอจนติดนิสัยจริง ๆ เช่น การละหมาด การถือศิลอด และการให้
สลาม ตอนที่เรียนโรงเรียนบ้านจะแนะพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนแปลงมาก ตอนที่เขาอยู่บ้านเขา
จะเรียนอัล-กุรอาน หลังจากละหมาดมัฆริบที่มัสยิด บางครั้งต้องให้พ่อแม่มาบอกอีก เพราะเขาเหน็ด
เหนื่อยกลับจากการเรียน ในส่วนเรื่องของการละหมาดเขาไม่เคยขาดในเมื่อเวลาอยู่ที่บ้าน ที่
โรงเรียน ถึงแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทุก ๆ วันก่อนที่เขาจะไปโรงเรียน กลับจากโรงเรียนเขาจะให้สลาม
จูบมือ กอดผมและพ่อแม่ของเขา ในส่วนของการให้สลามนั้นผมจะเน้นหนักในตอนที่เขายั้งเรียนที่
โรงเรียนบ้านจะแนะอีก และเขาได้ปฏิบัติตามที่ผม พ่อแม่ของเขาสั่งให้ทํา ที่เขาเคยทําช่วยเหลือพ่อ
แม่ก็คือซักผ้า ล้างจาน และกวาดถูบ้าน” (มะแอ ดาโอ๊ะ 22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิง
ขวัญยี่หวา มะสะ)
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æÃNI ∆Ej¥ªA dBJû OØAe2jU›Ø PAÃJû œM’Aj≥ ¡ŒNnŒm ≈´e ∆Ej¥ªA jUB¨ø"
≈´e ~ÃU ÃNŒ∏I ∆Ej¥ªA f∞∑ ≠ÕBm …ŒmB∑ ∆DmAjØ ≈∏ªÃJ¿Œƒø OØAe jU›Ø fÕÃÉ2Ã¿ºß PÃ∏Œ¨ø
≈»Œm∑ ~BVƒø Pj∞m ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« ∆Ae Ω¿ßjI ∆Ae •∞Z¨ø ,dBJû OØAe jU›Ø SÕfY2Ã¿ºß
Pjm A ≠Õ ∆BñA2≈∑Ài œ¿«Bû Pjm –jU›∞û jU›Ø ,SŒ∑BJm ∆Ae ¬›m –û ,ÆÃªÃƒø ÆÃªÃM
Æi‹ f¨Õ ≤A Ωz¨Œƒø ∆Ae A …ŒªÀA iÃmf¨Õ ≤A PAÃI A f∞∑ …ŒmB∑ jU›Ø PAÃJû Sƒ´e Ω¿ßjI
pAÃØjI ≠Œ»J Ωz¨ŒM …√jØ ∂fŒM jU›Ø ≈∏JJRø ¬ByÀA ¬B∏Y ¬Ã∏Y œ¿«Bû ~ÃUjU›Ø A …ŒªÀA
√ …ƒm PÃ∏Œ¨ø Ω¿ßjI ∆Ae √ f∞∑ …ŒmB∑ ¬›mA2iBVm –jU›∞û ~ÃU jU›Ø ∆Bzøi ≈ªÃIe
Ãª›m ∆Ae ¬›mjI πÕDI ≠Õ2∆AÀB∑ ≈´e ∆AÀB∑jI BŒºø ∂›aAjI jU›Ø ¡ºmÀ …Œºß A ”ºu f¿ä
Ωz¨ŒM ÃN≥Ãm …ªÃ∏m –ie µŒªBI …ºNm ∆Ae …øÀi –ieiAÃº∑ ∂fƒ« ΩŒJØA ≤BI ∆Ae ÃJÕA ≈´BM ≤ÃaÃ∑
∆Ae ÃUBI ∆Ae ≈ÕD∑ ÃmBJû ,≠◊¨ŒØ ÃmBJû …øÀi ÃØBRø Pj∞m …øÀi 2Xj∑ ÆÃªÃƒø pBŒNƒm …øÀie
Ljß2“¿º∑ B√Ãz¨ø OØAe ~ÃU jU›Ø ,…ªÃ∏m µY2Xj∑ eA jU›Ø πŒN∑ œªAÃb∑ ,œy‹ 2≈Õﬁ
∆Ae îUAi jU›Ø ,oŒªÃƒø ∆Ae OØAe jU›Ø ≈∏¥QBJ∑,≈ÕiB« ≤ÀfŒ« ≈´ÃIÃ« Ae ÃÕ›ø ∆Ae
,Ã∑ÃI dBJû Ãª›m …øÀie ÃN≥Ãm ,iÀfß œªAÃV∑ –iB«2±ŒM …ªÃ∏mjI ∆AjU›Ø Ae B»mÀAjI
…ÕBØ ∂fŒM ≈´e ∆Ej¥ªA dBJû Ãª›m jU›Ø ,≤BI ÃJÕA ∆Ae ÀiÃy f∞∑ ∆AiÃJŒ« –eBVƒø iÃmjU›Ø
pBŒNƒm ∆Ae …øÀie ≤BIÃJÕA ÆÃªÃƒø ÆÃªÃM ,≈»Œm∑ ~BVƒø ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø ,≈∏«iÃme
¬›mjI Ãª›m ,≈«BJó2Ã¿ºß œUB∏¨ø Ã∑ÃI dBJû Pj∞m …ªÃ∏m ,Xj∑ PAÃJû ∂ÃN√C …øÀie Ωz¨ŒM
¬Ã∑Aj∏ø 7 ≠mBØ BÕiÃ√ πŒø) "…ªÃ∏m –ie ≠ªÃØ ∆Ae œ∑jØ ∂fƒ« œªB∑ ±ŒNm ≤BI ∆Ae ÃJÕA ≈´e
(ΩŒßB BøiÃ√ f∞∑ÃJÕA 2554
“วิชาความรู้ของระบบกีรออาตีในการเรียนอัล-กุรอาน ส่งผลให้เด็กมีทักษะการอ่าน
ที่ดี สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง มีพื้นฐานตัจวีดที่ดี ทําให้เด็กรักที่จะอ่านอัล-กุรอาน สามารถ
ท่องจําอัล-หะดีษได้ ที่สําคัญสามารถนําเอาหลักคําสอนของอัล-หะดีษมาปฏิบัติได้จริง อย่างเช่น
การรักความสะอาด การช่วยเหลือ เป็นต้น อีกทั้งยังสอนน้องให้ปฏิบัติตามอีกด้วย เด็กรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักศรัทธาและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทําให้เด็กเป็นคนที่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีและได้รับ
รักอัลลอฮฺและท่านนบีฯ ส่งผลให้ไม่กล้าทําในสิ่งที่ผิดและเลวร้ายเพราะอัลลอฮฺทรงเห็นทุกการกระทํา
เด็กรู้และเข้าใจหลักการและบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม นํามาปฏิบัติได้อย่างดี เพราะเด็กไม่เคยขาด
ละหมาดเลย ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ครบ เด็กรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม รักท่านนบี
และดําเนินชีวิตโดยการทําตามสุนนะห์รสูลในการปฏิบัติศาสนกิจ เด็กมีมารยาทที่ดีงาม เลือกเพื่อนที่ดี
ในการคบหา สลามและจูบมือพ่อแม่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและกลับจากโรงเรียน อยู่บ้านชอบ
ช่วยเหลือพ่อแม่บ้าง เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า รีดผ้าทั้งของตนเองและของน้องด้วย
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เว้นบางวันที่เด็กมีงานหรือการบ้านเยอะเท่านั้นเอง สามารถใช้คําง่าย ๆ ในการสนทนาโต้ตอบกับ
เพื่อนได้และเขียนคําพยัญชนะภาษาได้ ร่วมทั้งอ่านและบอกความหมายในภาษาอาหรับได้ เด็กมี
ทักษะเจตคติที่ดีต่อภาษามลายู สามารถใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและค้นคว้าได้ นักเรียนสามารถ
เขียนได้และอ่านได้เด็กเป็นคนที่จริงจังกับการเรียนมากไม่เคยขาดเรียนเลยเว้นป่วยเท่านั้น อยู่บ้าน
ชอบอ่านหนังสือสม่ําเสมอ เป็นที่รักของครู ครูบอกว่าเด็กกําลังอยู่ในการพิจารณาให้ทุน อ่าน
กุร-อานสม่ําเสมอโดยไม่ต้องมีผู้มาบังคับ ละหมาดวันละ5 เวลา ไม่เคยขาด มีความ กระตือรือร้นใน
การละหมาด เด็กรักความสะอาด อยู่บ้านชอบช่วยเหลือพ่อแม่ ในการทําความสะอาดบ้าน ล้างจาน
ซักผ้าและรีดผ้าทั้งของตนเองและน้องด้วย อยู่บ้านเด็กไม่ค่อยไม่เที่ยวเล่น มักจะติดบ้านและทํา
การบ้านของตนเองและชอบอ่านหนังสือ จะออกจากบ้านเมื่อต้องไปค้นคว้าข้อมูลที่ร้านอินเตอร์เน็ต
เป็นเด็กที่มีมารยาท ให้สลามพ่อแม่ทุกครั้งที่จะไปโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน” (แมะนูรียา ปอแซ
7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงนูรือมา สามะแอ)
Ω¿ßjI ∆Ae •∞Z¨ø OØAe fÕÃÉ Ã¿ºß PÃ∏Œ¨ø æÃNI ∆Ej¥ªA dBJû OØAejU›Ø "
Ω¿ßjI OØAe ∆Ae SÕfY ≤AI •∞Z¨ø OØAe ~ÃU jU›Ø ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« Ae ∆Ej¥ªA ∆AiBUA ≈´e
¡Œª ≠Œ»J ≈∑BUj¨ø ¬ByÀA ¬B∏Y ¬Ã∏Y –jU›∞û Pjm A ≠Õ ∆BôA 2≈∑Ài ≈´e Ω¿ßjI ,Sƒ´e
≤ÀfŒ« Ae Ω¿ßjI ∂ÃN√C SŒUB∏¨ø Pjm ¬›mA 2 iBVm –jU›∞û ∆Bzøi ≈ªÃIe pAÃØjI ÃN≥À
–û BŒºø ∂›a AjI jU›Ø BŒz»I ∆BøA ≈´e Bz¨N»øÀi Ae ≤ÀfŒ« OØAe jU›Ø PAÃJû ,≈ÕiB«
dBJû OØAe ¬›mA ∂fƒ»∑ PÃ∏Œ¨ø ≈ÕB∏Ø œ∑Bû …øÀi Af∑ ∂ÃmBø ∂fƒ« œªB∑ ±ŒNm ¬›m
jU›Ø , ≈ÕiB« ≤ÀfŒ« ≈´ÃIÃ« Ae ÃÕ›ø pB»I ∆Ae Ljß pB»I B√Ãz¨ø OØAe ,≈ÕiB« 2 ’BßÀe
pBø XB»m ›ŒI ∆Ae Lj¨ø o∞ºm ∆Ej¥ªA dBJû Ãª›m …ªÃ∏m ,≈MBŒz∑ ≈∑ Bƒn¥ºø Ae Ã∏´ÃmjI
∂›aAjI jU›Ø ,pBøB√Ãz¨ø –fƒØ ∆Ae pBø ~BVƒø îm∑ ~BVƒø ,≠Œ»J ≈∑BUj¨ø Ãª›m ,≠Ø‹
≈Õ iB« 2 ’BßÀe dBJû Ãª›m ¡ºmÀ …Œºß A ”ºu f¿ä √ …ŒªÀA jU A f¨Õ AiBa PÃ∏Œ¨ø BŒºø
~BVƒø ∆Ae …øÀie 2 Xj∑ ÆÃªÃƒø B∑Ãm “∑iBrø ∆Ae –jÕfƒm –jÕe oMCe LAÃV´Ã∏¨MjI
(œ«BM “ÑBØ f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 22 e …ƒmAi) "πÕDI ≈´e AfƒI2Pj«
“นักเรียนสามารถอ่านอัล-กุรอานอ่าน มีพื้นฐานตัจวีดที่ดี และท่องจํา ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอัล-กรุอานมาใช้ในชีวิตประจําวัน รู้และเข้าใจหลักคําสอน และสามารถท่องจํา
อัล-หะดีษสั้น ๆ ได้บ้าง และนําบทบัญญัติของอัล-หะดีษในชีวิตประจําวัน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักศรัทธาทั้ง 6 ข้อและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รู้และเข้าใจหลักการและบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม กล่าวคําปฏิญาณตน ละหมาด 5 เวลา ถือศีลอด รู้และเข้าใจประวัติศาสตร์อิสลาม วิเคราะห์
และดําเนินข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจําวัน ดํารงอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างสันติสุข รู้และเข้าใจ
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ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรม ให้สลามทุกครั้งก่อนเข้าบ้าน การแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
สะอาด สามารถอ่านดุอาอฺโอกาสต่าง ๆ ได้ เป็นประจํา ใช้ภาษาอาหรับสู่การสื่อสารได้ นํา
ภาษาอาหรับไปใช้การค้นคว้าบทบัญญัติอิสลามได้ รู้และเข้าใจ ทักษะ การใช้ภาษามลายูกลาง
เพื่อการสื่อสารและค้นคว้าประโยคสั้น ๆ ได้ มีความตั้งใจ เต็มใจทํากิจกรรมสม่ําเสมอ อ่านอัล-กุรอาน
หลังมัฆริบและเวลาว่าง มีความกระตือรือร้นในการละหมาด ตรงต่อเวลา รักษาเวลาละหมาด ไม่ต้อง
กําชับ หรือเตือนหลายครั้ง มีจิตสํานึก รักและเห็นคุณค่าของการละหมาด รักษาความสะอาด ดูแล
ตัวเอง รักษาความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม จัดบ้าน จัดห้อง จัดบ้านเองได้ ผู้เรียนมีมารยาทแบบ
อิสลาม ทําตามนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม อ่านดุอาอฺตามโอกาสต่าง ๆ ได้เป็นประจํา
มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ดูแลรักษาทรัพย์สินได้ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางบ้านได้”
(รสน๊ะ เดาะ 22 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงฟาตีฮะ ตาเห)
∂ÃmBø –e o∞ª µŒªÃø œ´AjØ µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø ∂ÃmBø OŒ∑ µ√A πŒN∑ "
dBI …ŒªÃI –e ≠Œ√‹ pBøe œM’Aj≥ AiBa œUB¨ø –e ,…IÀC DM ∆ÃØ –e œ´AjØ ∆ÃØ ∂f√ÃØe œUB¨ø
•∞Y …ŒªÃI –e ∆ÃØ ∂f√ ÃØe …ªÃ∏me ∂ÀeÀe –e ≠Œ»J AiBa Ã«BM …ŒªÃI ∆Ae ,æÃNI B´e ∆Ej≥
pBøe œøBU µŒIÃM ∆Ae ∂ÃmBø ’BßÀe ≠Œ»J jÕA ΩŒJøC ’BßÀe Pj∞m dBI …ŒªÃI ∆ÃØ ’BßÀe ∆Ae ∆Ej≥
≈´e ∆Ej≥ dBI ∆Ae œUB´ OŒ∑ µ√A ,dBI …ŒªÃI ∆Ej≥ üBM OŒ∏Œm –ÀBU dBI …ŒªÃI OŒ∑ µ√A ≠Œ√‹
…¥M —iÃm dBJø îUAi ∆Ae –iB« ±ŒNm oŒªÃM ∆Ae ∆Ej≥ dBI Bn¥Ø ∂ÀeÀe µŒø Bƒ∑ DM –e ƒ«jØ
…øÀi e ∂ÀeÀe , ≠Œ»J ÃJÕA ÀiÃmD√ ∆Ae pÃMÃØ DM O≥À 5 ≠Œ»J îUAi –e , …øÀie ∂ÀeÀe
AiB∑ AÃ , ÃUBI ≈ÕD∑ ÃmBI ,≠◊¨ŒØ ÃmBI …øÀie ≈»Œm∑ PAÃI …ÕA B´e µŒø AÀe ÆÃªÃM îUAi
≈ÕB∏Ø œzme ∆Ae …IÃM œaÃa îUAi ≠Õ ÆiÀA –eBU ∆Ae ÀiÃm µŒø ›ŒI …øÀi Ae ∂ÀeÀe
µŒº∑ …øÀie iAÃº∑ ÃMA …ªÃ∏me œy –e ¬ÃºI ∆Ae —iÃß ≤ÃMÃM ∆Ae jnI ≠Õ ≈ÕD∑ œ∑BØ µŒªÃø
7 æÀeBI “ŒmAi ) "–iB« ±ŒNm ’BßÀe BØÃª DM ∆Ae …ÕA ∆Ae µŒø ≈´e ¬›m –À ≈∏¥QBJ∑ …øÀie
(“ºŒJ√ f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø
“ช่วงที่ลูกของกะห์เรียนที่โรงเรียนจะแนะจะเป็นเด็กที่มีนิสัยดี หลังจากที่ลูกได้เข้า
ไปเรียนปอเนาะที่ปัตตานี นิสัยก็ไม่เคยเปลี่ยน ก็จะเป็นเด็กดีตลอด ลูกของกะห์เรียนกีรออาตี และได้
เรียนรู้วิธีการอ่านแบบถูกต้อง และได้เรียนรู้การละหมาดสามารถไปทําเองที่บ้านได้ อยู่ที่ปอเนาะเด็ก
สามารถอ่านและท่องจําดุอาได้ เช่น ดุอาอฺเอาน้ําละหมาด ดุอาอฺเข้าและออกจากห้องน้ํา ในวันนี้เด็ก
สามารถอ่านยาวี แม้อ่านได้นิดเดียวแต่ก็จะพยายาม แต่กุรอานเด็กอ่านได้แล้ว ลูกของกะห์มี
ความตั้งใจ และเต็มใจที่จะอ่านกุรอาน ไม่ต้องมีใครมาสั่งให้เรียนอัล-กุรอาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ตนเอง โดยการจัดตารางและจดบันทึกอยู่เสมอ ขยันละหมาดวันละ5 เวลา เป็นปกติไม่เคยขาด
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เมื่อเข้าเวลาละหมาด และจะชวนให้ผู้ปกครองละหมาดด้วย อยู่บ้านชอบช่วยพ่อแม่ในการทําความ
สะอาดบ้าน ล้างจาน เมื่อพ่อแม่ขอให้ช่วยและเป็นคนที่รักษาความสะอาดร่างกายด้วย การแต่งกายดี
ใส่ผ้าคลุมใหญ่ ปกปิดเอารัต ก่อนไปโรงเรียนหรือกลับบ้าน ไม่ลืมดุอาอฺประจําวัน และจะให้สลามกับ
พ่อแม่สม่ําเสมอ (รอซียะห์ บาโด 7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงนาบีละห์ บาโด)
…ªÃ∏m e 6 oº∑ oŒIB« OŒ∑ µ√A ΩŒJØA …ª œMB« ∫Ãm pAi …Œ√ AÃM ÆiÀA OŒ∑ "
≈´e ÃN≥À 5 ±∑Ãa ≠Œ»J ,≠Œ»J Aee B√Ãy …ŒªÃI ∆Ae jbƒª ∆ÃØ dBI ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃIÃM µÕfƒa
–e üBNM ¡øe –e KJm –iB»m pÃMÃØ –e o∞ª ∆Ã«BM ±∑Ãa ∆ÃØ pAÃØ ∆Ae ÀiÃm Bƒ∑ ∂fŒM
–iB« ,ÆÃªÃM µ√ –e B∏ÕeBM …ªÃ∏m ÃMA fVnøe ≈∑Bø PAÃI AeA ΩŒJØA ,…ªjƒI œMB« ∫Ãm pAi eBy
ÃÕ›ø ∆Ae Ljß pB»I oŒªÃM ∆Ae dBI œzme , …Òy µŒMÃ´ ≤BI ∆Ae ÃJÕA ÆÃªÃM µ√ œMÃa …ªÃ∏m
≠Œ»J , ÀiÃmBƒ∑DM ÃM ∆Ej¥ªA dBI –eBU , ‹ œy‹ …ŒªÃIDM ÃM 2 ≠VƒØ ±∑Ba µ√ üBM ‹ …ŒªÃI ÃM
ÆÃªÃM …øÀi ∂ÀeÀe ,‹ BƒI ~BU –e ÃM ≠Œ»J œzm Ae ,pBø ≈´e æÃNI ≠Œ»J ∆Ae pÃMÃØDM ∆ÃØ
›ŒI œzme ≈»Œm∑ f∞∑ µƒŒø –jÕfƒm ≈´e ÃUBI ≈ÕD∑ ÃmBI …øÀi ≈»Œm∑ PAÃI ≤BI ÃJÕA
∆Ae ≠Œ»J ∆Ej¥ªA dBI e O»Œª …ª BƒI  f¿áA ÃM ∂›aA ∆Ae Ajzm ≈´e PAÃI –e ÀiÃm ≤BI ÃJÕA
œy‹ BØDM ∆ÃØ ÃM ≠Œ√‹ œUB´ œzme ,≈Õﬁ ÆiÀA µ√A ≈´e ÀeBI ›ŒI iBØ DM ∆ÃØÃM ≤BI ÃJÕA ÆÃªÃM
14 DøBø BƒÕi) "ÀiÃm Bƒ∑DM ≤BI ÃJÕA –jÕfNm ≈´e PAÃI ÃM ÀiÃm ÀiÃy µY BUj∑ ,PAÃI ‹
(Bv◊ŒU ≈ÕeÃÕBm f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø
“มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ลูกจบชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านจะแนะ เพราะเขาสามารถ
อ่านอัล-กุรฺอานได้คล่อง และสามารถนําอัล-กุรฺอานที่ท่องได้มาใช้ในการละหมาดได้ด้วย ละหมาดครบ
วันละ 5 เวลา โดยที่ไม่ต้องสั่ง และถือศีลอดได้ครบเมื่อปีที่แล้วเขาขาด1 วัน เพราะไม่สบาย แต่ก็ได้ชด
เมื่อปอซอ 6 เรียบร้อยแล้ว ก็รู้สึกภูมิใจมาก เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่มัสญิด หรือโรงเรียนตาดีกา
เขาก็จะช่วยเหลือเต็มที่ เมื่อถึงวันหยุดจะช่วยเหลือพ่อ แม่เก็บน้ํายาง ในส่วนการอ่าน และเขียน
ภาษาอาหรับ และมลายูนั้นได้ แต่จะพูดตอบโต้ประโยคยาว ๆ นั้นยังไม่ได้ เมื่ออยู่ที่บ้านจะอ่าน
อัล-กุรอานโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องสั่ง ละหมาดก็ตรงเวลา ในส่วนของการละหมาดนั้นเขาจะรักษาเวลา
ละหมาดได้อย่างดีเลย เสื้อผ้าของเขา เขาก็จะซักเอง เป็นเด็กที่รักสะอาด เมื่อพ่อแม่ขอความ
ช่วยเหลืออะไรเขาก็จะทําด้วยความเต็มใจ ในเรื่องมารยาทนี้ก็อัลฮัมดุลลิลาฮฺ ดูจากการอ่าน
อัล-กุรฺอาน ละหมาด และการช่วยเหลือพ่อแม่ นั้นก็ภูมิใจมากแล้ว เมื่อเทียบกับลูกของคนอื่น ในส่วน
ของการเรียนตอนนี้ก็ยังดีอยู่ มีความรับผิดชอบสังเกตจากการทําการบ้าน โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องถามเขา
จะทําของเขาเอง” (รีนา มามะ 14 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายซายูดีน เจ๊ะซอ)
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∆ÃØ ∆Ej¥ªA dBI –eBU ∆Ej¥ªA ¡Na …ŒªÃI –e ÃM µÕfƒa …ªÃ∏me oŒIB« –e o∞ª"
…ŒªÃI –e ÆiB∏m pBø , ≠Œ»J Ae dBI •∞Y –e µY ∆Ej¥ªA ΩŒJøA µ√ ≠Œ»J –e ›ŒJØA jbƒª
2 …ŒJª ∆Ae oŒú , îƒQA –iB« pAÃØ ∆Ae “øfa “ƒŒø ≠Œ»J ¬BøA –eBU …ŒªÃI ∆Ae œM’Aj≥ jUB¨ø
,fV»M ≠Œ»J ,pÃMÃØ BnŒIDM ≠Œ»J ,ÀiÃm Bƒ∑ BnŒI DM ÃyjØ ≠Œ»J ,¬›mA Ae ≠ŒNƒØ –iB« œy‹
ÆÃªÃM ,~ÃU “ƒm pAÃØ ∆ÃØ –e ¬›mA Ae ≠ŒNƒØ –iB« ›ŒI ∆Ae pÃMÃØ BnŒI DM ∆ÃØ KUAÀ pAÃØ
ÃmB¨ø ~iAÃº∑ ÆÃªÃM ∆Ae ≠Œ»J Ae ¬BøA –eBU ≈´e –jÕe ≈«ÃmA ,∆Ej¥ªA jUB¨ø ≈´e “∑iBrø
ÃÕ›ø pB»I …ŒªÃI ∆ÃØ 2 eÃø “¿º∑ B√Ãy ±∑Ba ∆Ae …ŒªÃI Ljß pB»I oŒªÃM dBI œzme , µÕeA
–e KªB´ B¿¥m ∆Ej¥ªA dBI …øÀi ∂e , jbƒª ∆ÃØ ±∑Ba ∆Ae …ŒªÃI oŒªÃM , dBI ~ÃU BØÃm ∆ÃØ
≠Œ»J ,fÕÃÉ ¬Ã∏Y ≈´e Bƒ∑ dBI –e ∆Ae ÀiÃm ≤BI ÃJÕA ƒ√ Bƒ∑DM \Ju ∆Ae Lj¨ø o∞ª dBI
–e 2 ÆeB∑ ∆Ae ÃN≥À 2 ±ŒM fVnø œyjØ ≠Œ»J pBø ~BU , ≠Œ»J Ae Ajzm , pÃMÃØ BnŒI DM
Bƒ∑ ÃM –e µY ≈ÕB∏Ø œy‹ 2…ŒJª ∆AfI …IÃM ~BU 2O´Bm –e ≈»Œm∑ ~BU œzme ∆g¤ø –eBU
B¿¥m ≤BI ÃJÕA ≈´BM ≤ÃaÃ∑ …ªÃ∏m œyjØ µ√ ›ŒI ∆Ae B¿¥m ¬›m –jI …øÀi µŒº∑ ›ŒI …ŒmjI
“∞u AeA oŒú ∆Ae îƒQA –iB« “ƒm pAÃØ ~ÃU –e ∆Ae ¬›mA Ae ≠ŒNƒØ ≠Õ –iB« “ƒm pA ÃØ
XBY BƒªAfJß ) "…ŒªÃI ∆ÃØ ≈ÕiB« ’BßÀe dBI ∆Ej¥ªA dBI ∆Ae pAÃØ ,≠Œ»J –e O»Œª LAÃV´Ãz¨M
(œøAie XBY œ∏ŒmÀi f¿ä f∞∑ ≤BI 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 14 œøAie
“หลังจากที่เขาเรียนจบที่โรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว เขาได้คอตัมอัล-กุรฺอาน ทําให้
อ่านอัล-กุรฺอานได้คล่อง และชัดเจน นําอัล-กุรฺอานที่ท่องได้นํามาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด)
และปัจจุบันสามารถสอนอัล-กุรฺอานระบบกีรออาตีได้ และยังสามารถเป็นอีมามนําละหมาดได้
มีความเสียสละ ถือศีลอดอาสาทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันสําคัญ ๆ ของศาสนาละหมาดทุกวัน
โดยไม่ต้องสั่ง และไม่เคยขาด ที่สําคัญจะตื่นละหมาดสุนัตตะฮัจญุดด้วย ถือศีลอดวาญิบก็ไม่เคยขาด
และเมื่อถึงวันสําคัญของศาสนาก็จะถือศีลอดอาสาเช่นเดียวกัน ช่วยเหลือสังคมโดยการสอน
อัล-กุรฺอาน พัฒนาตนเองโดยการเป็นอีมามนําละหมาด และช่วยเหลือครอบครัวดูแลน้อง ในส่วน
ภาษาอาหรับเขาสามารถอ่านออก เขียนได้ และสนทนาประโยคสั้น ๆ ได้ภาษามลายูก็เหมือนกัน
อ่านออก เขียนได้ และสนทนาโต้ตอบได้อย่างคล่องอยู่ที่บ้านอ่านอัล-กุรฺอานเป็นประจํา ส่วนใหญ่จะ
อ่านหลังละหมาดมัฆริบ และซุบฮฺโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่คอยสั่ง และจะอ่านอัล-กุรฺอานได้อย่างถูกต้อง
ละหมาดนั้นไม่เคยขาด มีความกระตือรือร้น ตรงเวลา จะไปมัสยิดทุกเวลาและบางครั้งก็จะเป็นผู้
อาซาน เขาเป็นเด็กที่รักสะอาด โดยเฉพาะการแต่งกายจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี เมื่อกลับเข้าบ้านให้
สลามทุกครั้ง และเมื่อ จะไปโรงเรียนก็จะจูบมือด้วย ถือศีลอดอาสาตามวันสําคัญ ๆ ตามปฏิทิน
อิสลาม และจะถือศีลอดในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดีมีความรับผิดชอบสังเกตจากการปฏิบัติศาสนกิจ
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โดยไม่ต้องสั่ง และยังสามารถอ่านดุอาอฺในชีวิตประจําวันได้อีกด้วย” (อับดุลนา หะยีดือราแม
14 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายมูหัมหมัดรูไซกี หะยีดือราแม)
jU›I pBø fØ ,jbƒª ∆Ae \ŒvØ ≈´e ∆Ej¥ªA •∞Z¨ø ∆Ae dBI …ŒªÃI OØAe jU›Ø"
pBø fØ œM’Aj≥ ≈´e ∆Ej¥ªA dBI …ŒªÃI BzŒ« œº∏m 2µŒ∏ŒmAeBØ Æi¤m dBI …ŒªÃI µÕfƒa …ªÃ∏me
jU›Ø ∆Ae ,B¿Œª ’lU f∞∑ ∂ÃmBø ∆Ae , ’lU O∞øC ì¨ÕA Ae •∞Y ∆ÃØ eÃm jU›Ø ÆiB∏m
∆Ae –û Pj∞m SÕfY 2 ∆AiBUA ≈´e Ω¿ßjI OØAe Pjm SÕfY •∞Y ∆Ae dBI OØAe ByÃU
’BßÀe ,iÀfŒM ∆Ã´BI ’BßÀe –iÀfŒM ∂fƒ« ’BßÀe Pj∞m ≈ÕiB« 2 ’BßÀe dBJû ,¬›m LAÃVƒø
∆E j¥ª A •∞Z¨ø ∆ A e d BJû B∑ Ãm O´ Bm jY ›Ø , fVnø i A Ãº∑ ∆ A e ∂ ÃmBø ’ Bß À e , ≈∑ Bø
≈∏Œ√Ãƒø Ãª›m ∆Ae,≈∏§∞Ye …ºMe ≠Õ2—iÃm …®UAjø Pjm dBI ≈∑AjY›Ø Bø ∆Ae –iB«2±ŒM
±ŒNm ,—iÃß ≤ÃMÃM ∆Ae …ŒmjI œaÃa ≈ÕB∏Ø B∑Ãm ByÃU jU›Ø ∆Ae fVnøe ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J
…nŒØjI ∂fƒ« œªB∑ ±ŒNm ∆Ae "¡∏Œºß ¬›nªA " –ÃI ≈∑AjU›Ø …øÀj∑ ∂ÃmBø ∂fƒ« jU›Ø œªB∑
,≤BI ∆Ae ÃJÕA œMBøjZ¨ø O´Bm jU›Ø S»ÕA ∆Ae ÃJÕA œ∞ŒØ ≤Ãa Ã∑ Pjm ¬›mjI ≈∑AjY›Ø
(…øBm œÕ ¬›m f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 7 ≈nY ÿU mC) "2≈ÕDm ∆Ae AÃM2ÆiÀA
“หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว ผลปรากฏว่า
สาลาม ยีสาเมาะ สามารถอ่านและท่องจําอัล–กุรอานได้ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านจะแนะได้
มีการจัดการเรียนการสอนอัล–กุรอานโดยระบบกีรออาตี ซึ่งทําให้ กามาลุดดีนสามารถคอตัม (จบเล่ม)
การอ่านอัล–กุรอานทั้งๆที่ยังไม่ได้จบชั้น ป.6 ณ บัดนี้สาลาม ยีสาเมาะสามารถไปต่อยอดที่โรงเรียนดา
รุสสาลามได้อย่างเป็นที่น่าพอใจมาก สาลาม ยีสาเมาะได้ท่องแล้ว 4 ยุซ ย่างเข้ายุซที่ 5 อีกทั้งยังได้
เรียนรู้บทหะดีษและได้ปฏิบัติตามบทหะดีษนํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการกล่าวและการตอบ
รับสลาม การกล่าวดูอาอฺต่างๆ เช่น ดูอาอฺก่อนนอน – ตื่นนอน ดูอาอฺทานข้าว – เสร็จทานข้าว
ดูอาอฺเข้า – ออกมัสยิด เป็นต้น เด็กชายสาลาม ยีสาเมาะมีลักษณะนิสัยชอบอ่านและท่องจํา
อัล – กุรอานมาก ทุกวันสาลาม ยีสาเมาะจะอ่านและทบทวนซูเราะฮฺต่าง ๆ ที่ได้ท่องไว้ โดยเฉพาะใน
เวลากลางคืน สาลาม ยีสาเมาะยังสามารถปฎิบัติศาสนกิจการละหมาดวันละ 5 เวลาที่มัสยิดอีกด้วย
และเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสะอาดถู้ต้องตามหลักศาสนา ที่รู้สึกภูมิใจก็คือเวลาจะเข้าบ้าน สาลาม
ยีสาเมาะ จะกล่าวสลามตลอด และทุกครั้งที่มีการจากไป สาลาม ยีสาเมาะ จะสลาม และหอมแก้ม
พ่อแม่เป็นประจํา สาลาม ยีสาเมาะจะเคารพ และให้เกียรติพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งเพื่อน ๆ
อีกด้วย” (อัสนี เจ๊ะอาแซ 7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายสาลาม ยีสาเมาะ)
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≈´e ∆Ej≥ BØB´ ∆Ae dBI …ŒªÃI ΩøB∑,µÕfƒa …ªÃ∏me A oº∑ µŒIÃM ΩøB∑ …ºNm"
ΩøB∑ Pjm œM’Aj≥ LÃIAi ≈´e ∆Ej≥ œUB´ –eÃªÀe µÕfƒa …ªÃ∏me œUB´ …∏M ∆Aj∑ ≈´e ,pAie
,B¿Œº∑ ≠Õ lU ∂ÃmBø D√ lU O∞øC e O¨ÕA µY BØB´ eÃm ΩøB∑ ≠Œ√‹,±ŒMB∑ …øÀie ∆Ej≥ œUB´
¬›m –ÃI Pj∞m2∂eÃI AiBa ≈´e Ω¿ßjI …ŒªÃI ∆Ae O¨ÕA ΩøB∑ µY µQBI ∆ÃØ2SÕfY ≈´e BØÃm
∂ÃmBø ’BßÀe ≈∑Bø ’BßÀe iÀfŒM ∆Ã´BI ’BßÀe iÀfŒM D√ ’BßÀe Pj∞m ≈ÕiB«2’BßÀe ¬›m LAÃU
Ljß pB»I ,ÃÕ›ø pB»I dBI ∆Ae oŒªÃ√ œzme , ≈Õﬁ2’BßÀe …ª œy‹ µQBI ∆Ae fVm µŒIÃM ∆Ae
BøÃU dBJû ≠Õ …ªBÕe iÃm πŒø …øÀie ¡Œº®M dBI ΩŒJØA ∆Aj∑ ≈´e ,’ ~ÃU …ŒªÃI ΩøB∑ ∆ÃØ
…ŒªÃI2–iB« ≤ÀfŒ« Ae 2≠ŒNƒØ µY if¥m Ljß pB»I ∆ÃØ AeA ,–e ≈∑jUCBƒ∑ πŒø µY2“¿º∑
pAÃØ ,ÃN≥À ¡Œª ≠»J B∑BU …ŒªÃI ΩøB∑ œªB∏m œMB« B∑Ãm pAjI µY ∆Ae 2 OŒ∏Œm ’ ~ÃU
Bø ∆Ae –iB«2±ŒM ∆Ej≥ BØB´ ∆Ae dBI B∑Ãm O´Bm ΩøB∑ ,2≈Õ‹ µY ∆Ae “≥fu –ÃI ,Ωz¨ŒMDM
fVnøe ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J œ∑ ΩøB∑ ∆Ae ,e BØB´ …ºM ≠Õ2—iÃm “®UAjø Pjm BØB´ ,dBI ≈∑A ΩøB∑
ΩøB∑ …øÀi ∂ÃmBø µ√ œªB∑ D√ ,—iÃß ≤ÃMÃM2œaÃa ÃUBI œ∑BØ B∑Ãm –e ≈ÕB∏Ø …º◊nø ,B¿¥m
¬›m OIBU ≈∑A –e ∆ÃØ 2 ∆Bø œy µ√ –e ÃMA œUB´ œ∑ µ√ œªB∑ ±ŒM ∆Ae B¿¥m ¬›m –jI
∆Ae AÃM 2ÆiÀA2≤BI ÃJÕA f∞∑ OøjY O´Bm ΩøB∑,ÃªÀe –e …ÕA ∆Ae πŒø œ∞ŒØ ≤ÃaÃ∑ Pjm
(¡ŒNJMÃØ ≈ÕfªA æB¿∑f∞∑ÃJÕA 2554 ¬Ã∑Aj∏ø 7 ¡ŒNJMÃØ BC) "T2≈ÕDm
“หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านจะแนะแล้ว ผลปรากฏว่า
กามาลุดดีน สามารถอ่านและท่องจําอัล–กุรอานได้ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านจะแนะได้มี
การจัดการเรียนการสอนอัล–กุรอานโดยระบบกีรออาตี ซึ่งทําให้กามาลุดดีนสามารถคอตัม (จบเล่ม)
การอ่านอัล –กุรอานทั้งๆที่ยังไม่ได้จบชั้น ป.6 ณ บัดนี้กามาลุดดีนสามารถไปต่อยอดที่โรงเรียนดา
รุสสาลามได้อย่างเป็นที่น่าพอใจมาก กามาลุดดีนได้ท่องแล้ว 4 ยุซ ย่างเข้ายุซที่ 5 อีกทั้งยังได้เรียนรู้
บทหะดีษและได้ปฏิบัติตามบทหะดีษ และได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นการกล่าวและ
การตอบรับสลาม การกล่าวดูอาอฺต่าง ๆ เช่นดูอาอฺก่อนนอน – ตื่นนอน ดูอาอฺทานข้าว – เสร็จจาก
ทานข้าว ดูอาอฺเข้า – ออกมัสยิด เป็นต้น กามาลุดดีนยังสามารถอ่านและเขียนภาษามลายูและภาษา
อาหรับได้ รวมทั้งยังสามารถใช้ภาษาอาหรับได้บางส่วนที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่สําคัญกามาลุดดีน
สามารถปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดีเช่น ได้ทําการละหมาดครบ 5
เวลา ถือศิลอดในเดือนรอมฎอนและศิลอดอาสาและยังชอบต่อการให้บริจาคในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย
กามาลุดดีนมีลักษณะนิสัยชอบอ่านและท่องจําอัล–กุรอานมาก ทุกวันกามาลุดดีนจะอ่านและ
ทบทวนซูเราะฮฺต่างๆที่ได้ท่องไว้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน กามาลุดดีนยังสามารถปฎิบัติศาสนกิจทํา
การละหมาดวันละ 5 เวลาที่มัสยิดอีกด้วย และเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสะอาดถูกต้อง ตามหลักศาสนา
ที่รู้สึกภูมิใจก็คือเวลาจะเข้าบ้านกามาลุดดีนจะกล่าวสลามตลอด และทุกครั้งที่มีการจากไป
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กามาลุดดีนจะสลาม และหอมแก้มพ่อแม่เป็นประจํา กามาลุดดีนจะเคารพ และให้เกียรติพ่อแม่ผู้หลัก
ผู้ใหญ่รวมทั้งเพื่อน ๆ อีกด้วย” (อัสมะ ภู่ทับทิม 7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กชายกามาลุดดีน
ภู่ทับทิม)
…ŒªÃI dBI …ŒªÃI œ√AÃmC ,∆Ã«BM O∞øA µÕfƒa …ªÃ∏me œUB¨ø ∂ÃmBø œ√AÃm …ºNm"
œM’Aj≥ LÃIAi ≈´e ∆Ej≥ jUB¨ø –e µÕfƒa …ªÃ∏me ∆Aj∑ ≈´e ,∆Ej≥ dBI …ŒªÃI œy‹2…Jª ,oŒªÃ√
∫BU B√BØ œ√AÃmA ∆Ae ,æÃNI ≈´e ∆Ej≥ dBI …ŒªÃI œ√AÃmA ≠Œ√‹ ,B√BØ O´BI –e ∂eÃI –ÃI PAÃI
pAÃØ …ŒªÃI iÃmBƒ∑DM OŒ∑ ÃN≥À ¡Œª ≤Ã∑ÃU ≠Œ»J …ŒªÃI –e ≠Œ»J œzme µ¨ŒM OŒ∑ pBø
Ω¿ß PAÃI …ª ~ÃU …ŒªÃI ∆Ae2 SÕfY BØB´ ∆Ae dBI ~ÃU …ŒªÃI –e ∆Ae ,oŒú -Bƒm –iB« “ƒm
œ√ A ÃmC , œy‹ 2 ≈Õﬁ µY ∆Ae fVm µŒIÃM ∂ÃmBø ’BßÀe ∆Ae ≈∑Bø eÃm ¬›m –ÃI ≈´e BØÃm
,∆Ej≥ dBI ∆Ae œUB´ B∑Ãm ∆Ae îUAjÕe ,µŒªÃøDM µY ≈´e µŒªÃø µY AfƒI AiBN√Ce AhŒI PAÃI …ŒªÃI
œaÃa µY ÃUBI ≈ÕD∑ œ∑BØ B∑Ãm –e ≈ÕB∏Ø œzme ∆ÃØ AeA ,B¿¥m ∆Ej≥ dBI –e …øie ∂eÀe
…øÀi ∂ÃmBøD√ œªB∑ ±ŒM ,iÃm OŒ∑ Bƒ∑DM ÃN≥À ¡Œª ≠Œ»J ,—iÃß ≤ÃMÃM œy‹ ∆Ae …ŒmjI ∆Ae
¬›mjI ∆ÃØ –e 2 ∆Bø œ∑D√ ÃMA ∂Àf√ÃØ œ∑D√ œ∑D√ –e œªB∑ ±ŒM ∆Ae ,B¿¥m ¬›m –ÃI –e
∆Ae iÃm OŒ∑ µY ≤B∑ B´e œMi –e œ√AÃmA ,–e …ÕA ∆Ae OŒ∑ œ∞ŒØ ∆Ae ≈´BM ≤ÃUÃ∑ Pjm
¬Ã∑Aj∏ø7 BØBÒm ΩŒßBG ) "≈Õﬁ2ÆiÀA Af∞∑ ~ÃU OøjY –e ∆Ae ,Æi‹ OŒ∑ µY ≤B∑
(BØBÒm œ√AÃmCf∞∑ ≤BI 2554
“หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองของอัซวานี จากการที่นักเรียนได้เข้ามา
เรียนในโรงเรียนบ้านจะแนะตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า
อัซวานีได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางศาสนาดีขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่อ่านอัล–กุรอานระบบกีรออาตี
เล่ม 1-5 จนได้คอตัมอ่านอัล–กุรอานทั้งเล่มก่อนจบประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ
เห็นจากการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) ครบ 5 เวลาแล้วสิ่งซุนนะห์ ก็ทําอย่างเช่นการปอซอซุนนะห์
จะติดเป็นนิสัยเป็นประจําคือปอซอวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ได้ปฏิบัติตามบทหะดีษนํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันอย่างเช่นการกล่าวและการตอบรับสลาม การกล่าวดูอาอฺต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่น
ดูอาอฺก่อนนอน – ตื่นนอน, ดูอาอฺทานข้าว – เสร็จทานข้าว,ดูอาอฺเข้า–ออกมัสยิด,ดูอาอฺต่อพ่อแม่ทุก ๆ
วัน ส่วนวิชาที่เด็กยังอ่อนอยู่คือวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษามลายูที่ยังต้องพัฒนา อัซวานี จะมี
ความพัฒนามากขึ้นรู้จักคิดแย่งแยกสิ่งที่ดี และสิ่งที่ศาสนาห้าม อัซวานีจะรักษาเวลาละหมาดครบ 5
เวลา จะอ่านอัล – กุรอานเป็นประจําทุกวันเป็นนิสัยเด็กจะชอบแต่งกายคลุมฮิญาบและแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อยชอบช่วยเหลือแม่ตอนที่อยู่บ้าน การสาลามจะติดเป็นนิสัยเมื่อเข้าบ้านหรือพบเพื่อน
ๆ อัซวานีจะกล่าวสลามทุกครั้ง และทุกครั้งที่อัซวานีจะสลามกับพ่อแม่ อัซวานีจะจูบมือหอมแก้ม
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พ่อแม่เป็นประจํา อัซวานีจะรักเพื่อน ๆ ชอบช่วยเหลือเพื่อน และเคารพครูให้เกียรติผู้ใหญ่”
(อิสมาแอ สตอปา 7 มกราคม 2554, ผู้ปกครองเด็กหญิงอัซวานี สตอปา)
จากความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางอิสลาม ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจหลักการอิสลาม
อ่านและเข้าใจอัล-ฮาดิษ มีทักษะพื้นฐานในการอ่านและท่องจําอัลกุรฺอาน และมีความเข้าใจและ
สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเป็นภาษามลายู และภาษาอาหรับ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักอิสลาม ได้แก่ มีมารยาทตามแบบอิสลาม
ได้แก่ การสลาม การเดิน การพูด การรับประทานอาหาร แต่งกายสุภาพตามหลักการอิสลาม
รักความสะอาด และสามารถปฏิบัติตามแนวทางอิสลาม ได้แก่ การละหมาด วันละ 5 เวลา การดุอาอฺ
การถือศีลอด และรักการอ่านอัล-กฺรอาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความประหยัดอดออม
มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจช่วยเหลือบิดามารดาและผู้อื่น แต่งกายถูกหลักอิสลาม และไม่มีพฤติกรรม
เสี่ยง
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2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหาร
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามากขึ้น
และให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามากขึ้น
และให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”
(ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามากขึ้น
และให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูและผู้บริหารมีความพึงพอใจ มีความสุข และมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น
เมื่อเห็นนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตรทั้งสามัญและศาสนาอิสลามศึกษา” (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามากขึ้น
และให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม” (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“จากการที่ได้จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนทําให้ครูมีความเข้าใจ
ในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดามากขึ้น โดยเฉพาะครูสามัญซึ่งบางคนไม่เคยไดสัมผัสกับ
อิสลามศึกษาเลย มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี และพัฒนาการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นในนักเรียนสามารถปฏิบัติจริง นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดี” (โนร์ฮีซัม ดือรามะ
12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามากขึ้น
และให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันครูสายสามัญและสายศาสนา
อิสลามศึกษา” (ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูและผู้บริหารมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่นักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุด
ได้ทันท่วงที รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง” (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูและผู้บริหารมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่นักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุด
ได้ทันท่วงที รวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง พัฒนานักเรียนให้เป็นที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดี”
(รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้บริหารและครูมีแนวทางการจัดการการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มที่สอดคล้องกับ
ชุมชนต้องการ ครูมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็นการเรียนการสอน
ที่ชุมชนต้องการได้สอนวิชาอิสลามศึกษาควบคู่กับสามัญทําให้เด็กได้ทั้งสอง ในระหว่าง ก่อนเรียน
หลังเรียนและการได้เห็นคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่ดีขึ้น”
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัลกุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี และภาคภูมิใจที่นักเรียนได้มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น”
(สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“สามารถใกล้ชิดผู้เรียนเข้าใจสภาพของปัญหาพัฒนาการได้มากขึ้น ในการจัด
การเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดได้ทันท่วงที รวบรวม
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และพัฒนานักเรียนให้เป็นที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ดี”
(สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิถีอิสลามตามแบบอย่างของท่านศาสดาได้มากขึ้น
มีการพัฒนาการอ่านอัล - กุรอาน โดยการอบรมระบบกีรออาตี ครูสามัญมีความเข้าใจในศาสนามาก
ขึ้นและให้ความร่วมมือกับครูศาสนาเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันครูสายสามัญและสาย
ศาสนาอิสลามศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง”
(อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหาร พบว่า
ครู มีทัศนคติการในจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
มีขวัญและกําลังใจการปฏิบัตงาน และรักท้องถิ่น
ผู้บริหาร มีความร่วมมือกับชุมชนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความต้องของชุมชน
มีขวัญและกําลังใจการปฏิบัตงาน และรักท้องถิ่น
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ÆÃVƒme OØAe ÀiÃy 2µ√A µÕfÕfƒø ∆Ae jUB¨ø ÆfŒI Ae O´B œy‹ …J¿ƒø OØAe ÀiÃy"
∆Ae πÕDI ≠Õ iD∑ µ√ A µÕfÕfƒø Ae ΩuBYjI ≈∏JJme ≈ÕA,“∑iBrø …ŒªÀA œ»ŒmB∑e ∆Ae œz¨ŒM
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ªÀe …ªÀe) "ŒªAÃ≥jI
“คณะครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ปกครอง สืบเนื่องจากผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม และมีประสิทธิภาพดีขึ้น” (ดอเล๊าะ ดอเล๊าะ
17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
µŒªÃø B´BØ ∆ÃØ …ªÃ∏m µ√A ‹ ≠¿Œø ¬ByA œUB´ AeA ›ŒI ≈øBm ≈´e ¬ByA îUB´ AeA …ªÃ∏m"
¬Ã∑AÃƒM 10 …ªÀe œmCe) "ÃMBUB´ µ√ ‹ O´B AeA ∆ÃØ Àj∑ –eBU µŒªÃø B´BØ …ªÃ∏m µ√A ›ŒI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553
“โรงเรียนของเรามีการเรียนศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ เมื่อมีเรียนศาสนานักเรียน
ก็จะมีมารยาทที่ดี เมื่อนักเรียนมีมารยาทดีครูก็มีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น”
(ดะแซ ดอเล๊าะ 10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
ÀiÃy AÃ ,œMB« ∫Ãm ∆Ae |¨I pAi µÕfƒa …ªÃ∏me ÀiÃy AÃ S¥∞ò µ¨ŒM ∂Àe –Bm"
∆B∏¿∑ , 2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 pieA ¡Œ«AjIA) "TjU›Ø µ√A jUB¨ø µ√ Ae –e O´B …ªAeA ∆ÃØ
(…ªÃ∏m
“ผมได้สังเกตดูเห็นครูโรงเรียนบ้านจะแนะเขามีความภูมิใจ และมีกําลังใจ
ในการทํางานมากยิ่งขึ้น” (บือราเฮ็ง ดือเร๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
∂eÃI , µQBI …øBM ¬ByA œUB¨ø ∂eÃI –ÃI µ√ BUB¨ø ∂ÃN√ÀA œ√ L ÃICi 2 B∑ÃI Àj∑ BßBØ "
ÃUÃM ∆ÃØ ÆÃØB∑ Ae AÃM ÆiÀA ∂›aA AeA ∆ÃØ ∂eÃI B´AjØ µØB√ ,œøÀi –ÀBU µY dBI …ŒªÃI ∆ÃØ
B∑›I æÀDy iÃØBa ∂ÃmBø ÆÃØB∑ Ae AÃM ÆiÀA ∆Aj∑ jUB¨ø Ae O´B AeA µØB√ ∆ÃØ Àj∑ ,B∑›I
ÃM œy‹ µŒªÃø µY …Ø ,Ã«BM ÆÃØB∑ Ae AÃM ÆiÀA ,–ÃI OÕB´ µ√ ≈∏¥QBI BØBy ¡∏bŒ∑ BNÕjI AeA
πÕDI ¬B√ OØAe æÃØ …ªÃ∏m µ»ŒØ œªB∑ 2 ≈ªÃJm jUB¨ø ÆiÀA j´e ¡∏bŒ∑ PAÃI AeA …ªÃ∏m µ»ŒØ
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 22 D»Œø œmÃØ Dø) "≈Õﬁ …ªÃ∏m f∞∑ ÃN√Ãa –eBU OØAe
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“ผู้บริหารและครูเปิด 2 ระบบ เพื่อให้เด็กได้เรียนศาสนาเพิ่มมากขึ้น เด็กก็อ่านยาวี
รูมีได้ นิสัยของเด็กมีมารยาท ชุมชนในหมู่บ้านก็เห็นด้วย ครูก็กําลังใจในการสอน เพราะชุมชนให้
ความร่วมมือ มีข่าว กิจกรรมอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วจะแจ้งให้ชุมชนได้รับรู้ และที่ดีที่สุดที่โรงเรียนได้
จัด ก็คือ กิจกรรมบรรยายธรรมผู้ปกครอง เดือนละ 2 ครั้ง” (มะพูซี แมหะ 22 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
∂Àe µY Àj∑ , œy‹ œ∑ …Jó 2µ√A µÕfÕfƒø ∆Ae jUB´ µ√ O´B pAjI ∆ÃØ 2Àj∑ "
ÆiÀA –eBU –ÃI µ√A µÕfÕfƒø Ae –BU ≈∏JJme ∆Aj∏¨ÕBm pAjI ∆ÃØ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA Œm jUB¨ø
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 Bm¤M ≈ÕeÃÕ Dø) "pÀiÃU œy‹ ∆Ae oŒªÃ√ ,dBI –fƒØ
“คณะครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ปกครอง สืบเนื่องจากผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม และมีประสิทธิภาพดีขึ้น” (มะยูดิง โต๊ะซา 3 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
jU›Ø2µ√A µÕfÕfƒø Ae “´B œy‹ …J¿ƒø2ÀiÃ∑ PAÃJû BŒºø ∂›aAjIjU›Ø2µ√A ΩŒJØA"
BŒº¿¨Õ ∂›aA ≈´e ∂›aAjI AÃ2jU›Ø µ√A PAÃJû OØAe ΩŒJØAjƒI œMB« B∑Ãm pAjø ∆ÃØ IfNƒØ
∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 ∆ÀBß œ√AiDø) "…∑iBrø …ªÀA Ωƒ∑jM ∆ÃØ IfNƒØ OÕA fØ ≈Õﬁ
(…ªÃ∏m
“การที่นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีทําให้ครูมีกําลังใจที่จะทํางานมากขึ้น
ผู้บริหารก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถทําให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีนอกจากนี้ผู้บริหารก็มี
ชื่อเสียงอีกด้วย” (มะรอนิง อาแว 10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
pAi ÀiÃy PAÃI µ√ e …ŒªÃI OÕA πø πÕDI B´AjØ ∆Ae –BUjI 2S≥eÃI µ¨ŒM OØAe ÀiÃy"
AeA ∂fŒM …ªÃ∏m 2Xj∑ AÃ Ae ÀeBØ ÃMBmjI µÕfƒa …ªÃ∏me ÀiÃy µ¨ŒM –Bm ≠Õ ∆Ae ,œMB« ∫Ãm
ΩŒuBY pAi –Bm …ºŒ√ ,∂fŒM ÃMA ¬ByA ≈´e PÀDØ PÃ∑BmjI ÃM PAÃJ¥« Xj∑ A∑ ∂fŒM ,∂AÃØjI
µ¨ŒM –iBø ≠Õ …ªÃ∏m µQBI Ae PB∑ Ã«BM OØAe –Bm ~ÃU ∆Ae ,≈ÕA …ªÃ∏me ¬ByÀA œUB¨ø AeA –ie
O´B –jI …ŒªÃI –A pAi –Bm œ√ AiB∑ , µÕfƒa …ªÃ∏m ≈MBŒz∑ µ¨ŒM µ√ –B∞m µÕfƒa …ªÃ∏m
¬Ã∑AÃƒM 17 ≠ŒmDø œÕAiDø ) "–e Xj∑ Ae œy‹ …yBy ÃM –e PAÃI ∆Ae ÀiÃy f∞∑ Bz¨I ∆Ae
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553
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“หน้าที่ของครูคือการอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม ผมคิดว่าถ้าคุณครูได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณครูนั้นมี
ความสุข และสิ่งที่ผมได้สังเกตสิ่งที่มีในโรงเรียนบ้านจะแนะก็คือครูมีความสามัคคีกันในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน ไม่กิจกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ ผมคิด
สิ่งนี้เกิดขึ้นเราะมีอิสลามศึกษาในโรงเรียนนี้ และผมก็ได้รู้อีกว่ามีโรงเรียนอื่นหลายโรงที่มาเยี่ยมเยียน
ดูงานที่โรงเรียนบ้านจะแนะ และสิ่งนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คอยเสริมความภูมิใจ และกําลังใจให้กับคุณครู
ทุกคน” (มะรอยี มะเซ็ง 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
ŒmjUB¨ø ∂Àe µY Àj∑ œy‹ œy …Jó 2 µ√A µÕfÕfƒø ∆Ae jUB´ µ√ O´B pAjI ∆ ÃØ 2 Àj∑
,dBI –fƒØ ÆiÀA –eBU –ÃI µ√A µÕfÕfƒø Ae –BU ≈∏JJme ∆Aj∏¨ÕBm pAjI ∆ÃØ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑, 2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 æÀeBI –eÃ®mDø) "pÀiÃU œy‹ ∆Ae oŒªÃ√
“คณะครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น ทั้งนี้
เนื่องจากได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ปกครอง สืบเนื่องจากผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม และมีประสิทธิภาพดีขึ้น” (มะสาอุดี บาโด 3 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
¬BmjI ÀiÃy µ»ŒØ ∆B¿¨Õ ÆiB∏m ¬›mA ≈∏¥ÕfÕfÕe AiBbm ≈∏¥ÕfÕfƒØ …ªÃ∏m SMBQjM"
ByÀAjI TAÃ¿n∑ ÆÃ∞¿∑ ∂eÀfƒØ KJm ≈´e “∑iBrø2∂fƒ»∑ PÃ∏Œ¨ø ≈∑AeB¨ø OØAe IfNƒØ
f∞∑ …IÀAjI OØAe jU›Ø ∆Aj∑ …ªÀA2µ√A µÕfÕfƒø Ae O´B œy‹ …JójI ÀiÃy µ»ŒØ PAÃJû ¬›mA
O∏¨¨ø ∆Ae œMB« ÃƒØ ≈´e ≈´Ã∑Ãm –û ÆÃ∞¿∑ œº«A ≤BI ÃJÕA OÕA ≈´e BŒºø ≠Õ ∂›aA
∆ÃØ jU›Ø2µ√A ∆Ae ¬›mA ≈∏¥ÕfÕe iD∑2µ√A µÕfÕfƒø Ae ÃNƒa …ªÃ∏m œyBJm …ªÃ∏m ≤iBM
ÆÃ∞¿∑ œº«A …ŒªÀA œ»ŒmB∑e AÃ2ÀiÃy PAÃJû BŒºø ∂›aAjIjU›Ø2µ√A ΩŒJØA2∆Ã«BM ±ŒNme …JójI
¬Ã∑AÃƒM 10 jnI ∆ÀBß –jU) "SmÀm BUj∏I ∂ÃN√A œMB« B∑Ãm ∆Ae O´B œy‹ …JójI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553
“สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มที่ครูกับ
ผู้บริหารได้คิดและปฏิบัติสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยมุสลิม
100 % ทําให้ครูมีกําลังใจที่จะสอนมากขึ้นเนื่องจากเด็กมีกิริยามารยาทเรียบร้อย และชาวบ้านได้ชื่น
ชมว่า เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนวิถีอิสลามและเด็กเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นทํา
ให้ครูมีความรักต่อชุมชนมากขึ้น มีขวัญและกําลังใจที่จะทํางานต่อไป” (ยือรี อาแวบือซา 10 ธันวาคม
2553, กรรมการสถานศึกษา)
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∆Ae …ªBm ∆Bø ≤A f∞∑ œ¥ŒI eÃø ÀiÃy ,2µ√B∑ …ªCBmBø BØCÃ«BM œy‹ …J¿ƒø OØAe ÀiÀe "
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑, 2553¬Ã∑AÃƒM 17 jnI ∆ÀBß ΩŒßBA) "BÕBU ∂eÃI –ÃI µ√ O∞ó fØ æÃNI
“คณะครูผู้สอนมีขวัญและเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้นและสามารถ
แก้ได้อย่างถูกต้อง” (สมาแอ อาแวบือซา 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
PAÃI …ŒªÃI πÕDI œ´AjØeA …IÀjI œ´AjØ µ¨ŒM …ŒªÃI KJm jUB¨ø Ae O´B eA 2 ÀiÃy "
,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ŒM‹ BØBÒm) "Ãz´Ãm œMB« ÃUÃNm ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ∆Ae ¬›mA Aee 2∆AiBUA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑
“ผู้บริหารและครูมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนเพราะได้เห็น
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่ดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม
และเป็นที่ต้องการของชุมชนมากที่สุด” (สือตาพา ลาเต๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
eÃm ≠Õ “VŒN√ πø 2∂eÃI ∆AÃUB¿∑ ∂ÃMÀA ,“∑iBrø ∂ÃN√ÀA Xj∑ µ√ ≠Õ ÆiÀA œyBI "
pBøe Xj∑ µ√ Ae œy‹ SN´B …Jó ∆Ae BŒyB»I pAi ∆Dƒ∑jI µ»ŒØ ∆Ae ÀiÃy PAÃI …ºM ,–eBU
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 …ÕeDø ÆÃßB) "≈ØAeB«
“สําหรับคนที่จะทํางานเพื่อสังคม และเพื่อเด็กนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
ย่อมทําให้คุณครูและผู้เกี่ยวข้องมีความสุข มีกําลังใจในการทํางานเป็นอย่างดี” (สือมาอุง มะดีเย๊าะ
24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
AiB∑jØ ≤AjI AeA KJm œMB« ∫Ãm O∑BØ AÃ pAi ÆiB∏m pBø ÀiÃy O»Œª –Bm "
SmÀm ∆Ae –e ∆BUj∏Ø Ae O´B œy‹ …Jó OØAe ÀiÃy …ª oºU , –BU¨Õ …ªÃ∏m ≈MBŒz∑
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM24 ≠Õf∑ KªBÒªAfJß) "≈√BIj¨Ø ÃƒØ ≈´e Xj∑ OØAe
“ผมเห็นครูที่โรงเรียนในตอนนี้ รู้สึกว่าครูทุกคนมีความสุกความสบายใจเพราะ
กิจกรรมหลาย ๆ อย่างของโรงเรียนประสบความสําเร็จ และแน่นอนที่สุดครูก็ย่อมมีกําลังในมากขึ้น
ในการทํางาน และสามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ” (อับดุลตอเล๊ะ กือเด็ง 24 ธันวาคม
2553, กรรมการสถานศึกษา)
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≤eB«jM îMB«jØ OØA e –Bm ≠Õ πø µÕ fƒa …ªÃ∏me ¬›mA îUB¨Ø ≈∑A eB¨ø …ºNm "
∆Ae S√DUj∏Ø Ae ∆AÃUB¿∑ OØAe ÀiÃy AÃ»I OØAe –Bm πø T2ÀiÃy ~ÃU ∆Ae …ªÃ∏m pÀiÃ¨Ø
æÃJ¿ŒM …ªÃ∏m PAÃJû ≈∑A ≠Õ …ª ≈ÕA –ie “VŒN√ ∆Ae ,jUB¨ø Ae O´B œy‹ …Jó OØAe ~ ÃU
" f¿áA ∆ÃØ 2 ∆Bøe AeA …√jØ ∂fŒM ¬ÃºJm ≠Õ ∆DUAj∑ …ªÃ∏me îUB¨Ø Ae ÀiBI AiB∑jØ ÃMBm
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ÆÀeDø fõA)
“หลังจากที่ได้มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่โรงเรียนบ้านจะแนะ สิ่งที่ผมได้สังเกต
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ผมเห็นพวกเขามีการพัฒนาในการทํางาน และมีกําลังใจในการสอน
จากสิ่งนี้อแหละที่จะทําให้โรงเรียนมีสิ่งใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐซึ่งก่อน
หน้านี้ยังไม่มีที่ไหนเคยทําเลยขอขอบคุณอัลลอฮฺ” (อาหามะ มะดง 24 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
≠Õ ¬ByA œUB¨ø …ŒªÃI 2ÃaÃa 2µ√A œ´AjØ µ¨ŒM …ŒªÃI KJm jUB¨ø Ae O´B eA 2ÀiÃy"
œMB« ÃUÃNm ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ∆Ae ¬›mA Aee 2∆AiBUA PAÃI …ŒªÃI πÕDI œ´AjØ eA …IÀjI ∆Ae PAÃ≥
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 Dƒ◊U XBY j¿ß) "Ãz´Ãm
“ผู้บริหารและครูมีขวัญและกําลังใจในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มที่ได้เห็นลูก ๆหลาน ๆ มุสลิม ได้เรียนวิชาศาสนาอย่างเคร่ง และได้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอิสลาม และเป็นที่ต้องการของชุมชน
มากที่สุด” (อูมา หะยีเจ๊ะนะ 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
จากความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหาร พบว่า
ครูและผู้บริหาร มีความร่วมมือกับชุมชนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความต้องการ
ของชุมชน มีขวัญและกําลังใจการปฏิบัตงาน มีความสามัคคี รักท้องถิ่น และมีความสุข
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2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น” (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น” (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง 5 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“นักเรียนเพิ่มขึ้น อัตราการขาดเรียนลดลง โรงเรียนยังสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิถีอิสลามให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ มีการจัด
นิทรรศการให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามแบบเข้ม นักเรียนยังสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมอีกด้วย และจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี” (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสอนอิสลามศึกษา”
(นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และพัฒนาโรงเรียนให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป”
(โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา”
(ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการสอนอิสลามศึกษา
แบบเข้ม” (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และโรงเรียนต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา”
(รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้ปกครองเห็นความสําคัญในการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม จะทําให้
นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ โดยที่ไม่ต้องไปส่งลูกต่อที่ปอเนาะ เพราะโรงเรียนบ้านจะแนะได้
มีกิจกรรมเคร่งศาสนาโดยจะสอนให้นักเรียนละหมาดตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม การเข้าค่ายกิยามุลัย
ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ชุมชนจะมีส่วนร่วมตลอด เช่น กิจกรรมอาซูรอ กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ บรรยายธรรมผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ หลังจากใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มทําให้เด็กเพิ่มขึ้นทุกปีและอัตราการขาดเรียนของนักเรียนก็น้อยลง
โรงเรียนบ้านจะแนะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองนักเรียนมาศึกษาหาความรู้ได้ โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรม บรรยายธรรมผู้ปกครอง เดือนละ
ครั้ง จากการที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบวิถีอิสลาม โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น
โรงเรียนต้นแบบวิถีอิสลาม โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนพระราชทาน”
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม
ให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่สนใจ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนวิถีอิสลามในด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และมีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือมากยิ่ง”
(สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ทําให้มีโรงเรียนที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในชุมชนที่ตนอยู่
เป็นที่ภาพภูมิใจของชุมชนและโรงเรียน เกิดความมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น ทําให้
โรงเรียนมีชื่อเสียงให้ชุมชนและสังคมภายนอก เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองอยากส่งลูกหลานมาเรียนที่
โรงเรียนแห่งนี้ และนักเรียนมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น” (สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)

126

“ทําให้มีโรงเรียนที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในชุมชนที่ตนอยู่
เป็นที่ภาพภูมิใจของชุมชนและโรงเรียน เกิดความมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น
ทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียงให้ชุมชนและสังคมภายนอก เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองอยากส่งลูกหลาน
มาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นักเรียนมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา”
(อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคล้องตามความต้องการ
ของท้องถิ่น เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนอิสลามศึกษา อัตราขาดเรียนลดดง
และมีผู้เรียนเพิ่มจํานวนมากขึ้น
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œªB∏m ÃNƒM jU›Ø 2µ√A µÕfÕfƒø Ae ΩuBY ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑"
≈ÕA OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m ,Œme T2 µ√A ƒ« ≈∑A ∂fŒM …ªÃ∏m –ie ÀDU S»øÀi ≠Õ ≤BI ÃJÕA
…ªÀe) " ÆiÀA µY ∆Ã∞ÕjI O∞ó –eBU µªÃØ ∆Ae jU›Ø µ√A 2µÕfÕeAiBa ≤iB« OŒ∑ –ÃI PAÃI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ªÀe
@ @@@@@@@@
“โรงเรียนบ้านจะแนะของเราประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ในการฝากลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
และอย่างเป็นที่สานความสัมพันธ์ให้ชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
โรงเรียน” (ดอเล๊าะ ดอเล๊าะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
≤BI ÃJÕA œªB∏m ÃNƒM jU›Ø 2µ√A µÕfÕfƒø Ae ΩuBY ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑"
–ÃI PAÃI ≈ÕA OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m Œme T 2 µ√A ƒ« ≈∑A ∂fŒM …ªÃ∏m –ie ÀDU S»øÀi ≠Õ
10 …ªÀe œmCe ) "ÆiÀA µY ∆Ã∞ÕjI O∞ó –eBU µªÃØ ∆Ae jU›Ø µ√A 2µÕfÕe AiBa ≤iB« OŒ∑
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM
“โรงเรียนบ้านจะแนะของเราประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ในการฝากลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน และ
อย่างเป็นที่สานความสัมพันธ์ให้ชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ”
(ดะแซ ดอเล๊าะ 10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
…ªÃ∏m ÿ¨Œ« , ≈Õﬁ …ªÃ∏m f∞∑ ÃN√Ãa –eBU OØAe πÕDI ¬B√ OØAe æÃØ …ªÃ∏m µ»ŒØ "
…ªÃ∏m Pj∞m PAÃI …ªÃI ≈Õﬁ …ªÃ∏m –B∞m …ª ≤iB« OŒ∑ ,…ªÃ∏m ≈MBŒz∑ O»Œª –iBø ≈Õﬁ
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ , 2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 pieA ¡Œ«AjIA) "OŒ∑ µÕfƒa
“โรงเรียนได้รับชื่อเสียง ได้เป็นแบบย่างแก่โรงเรียนอื่น จนทําให้โรงเรียนอื่นมาดู
โรงเรียนบ้านจะแนะ ผมหวังว่าโรงเรียนอื่นสามารถปฏิบัติได้ดั่งที่โรงเรียนบ้านจะแนะได้ปฏิบัติ”
(บือราเฮ็ง ดือเร๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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O∑BØ AÃM ÆiÀA B¿¥m µQBI ÃøBM Ba ÃM ∆Ã«BM Ae ∂eÃI µØB√ e LÃICi 2 …ªÃ∏m B∑ÃI"
PAÃI ∂Àe …ªÃ∏m …Jó …Ø ,ÆÃ∞¿∑ iAÃª ÆÃ∞¿∑ Ae A∑ µM Œme œUB¨ø –iBø ÃaÃa µ√A BMB«
œUB¨ø …ªDnø ≤BI ÃJÕA ≈´e —iAÃrø AeA …ªÃ∏m µ»ŒØ ,B∑›I ÃUÃM ∆ÃØ AÃM ÆiÀA ≤B∏NßA ΩŒºªA ¬BŒ≥
–iBø AÃM ÆiÀA ≈∏¥QBI BØ By ¡∏bŒ∑ AeA ÃªB∑ .—iAÃrø –iBø O∑BØ AÃM ÆiÀA ≈∏ÕDI ÃM µ√A µY
µ√ B√Bø ÆiÃ∑ ∆ÃØ ∂eÃI , –iBø O∑BØ AÃM ÆiÀA AiÃqBß µÕf√AÀ –Ãƒ¥Õf√BI ÃøD√Ãm A∑DM AÃ
…ŒªÃI …ªÃ∏m ∂eÃI µQBI ≠Õ œUB¨ø œºŒ∑ eA …ªÃ∏m B¿¥m œUB¨ø œy µ√ ≈∏¥QBI œUB¨ø pÃMÃØ
Dø ) "ÀeBI œyjØ ¤∑ …Õf« …ŒªÃI ∂eÃI ¬›mA ≤ÀfŒ« AiBa jUB¨ø …ŒªÃI …ªÃ∏m O∏m –iBa
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 22 D»Œø œmÃØ
“เปิดโรงเรียน 2 ระบบนักเรียนก็เพิ่มทุกปี ผู้ปกครองก็มาส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่
ไม่ว่าจะอยู่ในเขตบริการและนอกเขตบริการ และยิ่งโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมกียามุลัย อิติกาฟ
ผู้ปกครองก็เห็นด้วย ทางโรงเรียนได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนั่น
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะให้ ความร่วมมือ และถ้ามีกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสุหนัต
หมู่ บัณฑิตน้อย วันเด็ก อาซูรา ผู้ปกครองก็จะมาร่วมเด็กก็ขาดเรียนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะมาเรียน
ทุกวัน โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลายที่นักเรียนสามารถค้นหาได้จากการที่ทางโรงเรียนได้
จัดการเรียนการสอนแบบวิถีอิสลาม นักเรียนได้รับรางวัลจากการไปแข่งขันงานวิชาการต่าง ๆ”
(มะพูซี แมหะ 22 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
≠Õ ≤BI ÃJÕA œªB∏m ÃNƒM 2 ∂eÃIjUB¨ø Ae –BU ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑ "
–BU ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑ ,Œme T2 µ√A ƒ« ≈∑A ∂fŒM …ªÃ∏m –ie ÀDU S»øÀi
…ªÃ∏me iBÕk –iBø œUB∑ ≈∑A ∂fŒM O∞ó2 BMAi ≈Õﬁ2 …ªÃ∏m œªB∏m ÃNƒM 2∂eÃI jUB¨ø Ae
…ŒªÀA œz¨ŒM ÆÃVƒme ∆Ae ÆÃ∑Ãme OØAe eÃm OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m PB∑“ÕAiD√ ≈ÕA ,≈ÕA OŒ∑
∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 Bm¤M ≈ÕeÃÕ Dø) "SøÃ¿ß ÀDU ≠Õ µY 2ÆiÀA ∆Ae “∑e µY 2ÆiÀA
(…ªÃ∏m
“ถ้าหากว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแล้ว ผู้ปกครองที่บ้านเขาอยู่ไกลกับโรงเรียนของเราเป็นสิบ ๆ กิโล เขาจะไม่อุตสาห์มาส่ง
บุตรหลานของเขามาเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะแห่งนี้ ถ้าหากว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราไม่
ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแล้ว คงจะไม่มีโรงเรียนต่างๆทั้งใกล้และไกล
มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจะแนะของเรา เหล่านี้สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่เชิดชูจากผู้ปกครองและสังคมในระดับต่าง ๆ” (มะยูดิง โต๊ะซา 3 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
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µÕfƒa …ªÃ∏m PAÃJû ,¬›mA ≈∏¥ÕfÕfÕe AiBbm jUB¨ø B∑ÃI OØAe µÕfƒa …ªÃ∏m …ºNm"
OŒ∑ …ªÃ∏m œ´ÃåÃ¨ø ≠MAe …ªÃ∏m AÃI2µQBI O»Œª OØAe OŒ∑ SŒN≥ÃI OÕA O∞ó iÃºme Ωƒ∑jM
∆Aj∑ ≈´e jƒI œMB« pAÃØ eÃm ÆÃ∞¿∑ œº«A ≤BI ÃJÕA T 2 AiBa œUB∏¨ø ∆Ae –jU›∞û ∂ÃN√A
fØ ≈Õﬁ,ÃMBm ≠Õ …ªÃ∏m Ae ¬ByÀA ≈´e ≈øBm OÕDÕ ∆AªA2AÀeÃ¿ºß –jU›∞û OØAe πÕjø2µ√A
".œªB∏m µQBI …Õf« OØAfƒø eÃm …ªÃ∏m ∆Ae ∆Ã«BM ±ŒNme πÕD√ O∏¨Œƒø jU›Ø ≈¨ºŒI OÕA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 ∆ÀBß œ√AiDø)
“การที่โรงเรียนบ้านจะแนะเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียง
ดูจากที่โรงเรียนต่าง ๆ มาดูงานที่โรงเรียนของเราเป็นจํานวนมาก ชุมชนเองก็พอใจมากเพราะเป็น
การจัดการเรียนสามัญคู่กับวิชาศาสนา นอกจากนี้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ขาดเรียนน้อยลง และทําให้
โรงเรียนได้รับรางวัลมากมาย” (มะรอนิง อาแว 10 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
îMB«jØ PAÃI OØAe –Bm ≠Õ AiB∑jØ AiBN√Ae ¬›mA jUB¨ø ∫ÃI µÕfƒa …ªÃ∏m –ie µVm"
,∆AÃ∑A –jI ≤BI ÃJÕA µ»ŒØ PB∑ ΩŒªe …ºŒ√2ÃªÀe pBø ≈´e A∑ ÃªB∑ µQBI …Jó …ªÃ∏m ∂eÃI …ºÕA
|¨Œ« ,OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m Ωƒ∑ ≈∏¥QBJ∑ µ»ŒØ AÃ Ã«BM –Bm µ« ÆiB∏m pBø œ∞ |¨Œ«
2SƒMBŒz∑ œy‹ ≈∑ÃUBû OØAe …ªÃ∏m ~ Ã ≤iB« ∆ÃØ –Bm …ª A ’Bq ∆G –jz√ O∏¨Õj∞∑
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 ≠ŒmDø œÕAiDø) "œzm ±ŒNme
“นับตั้งแต่ที่โรงเรียนบ้านจะแนะเปิดทําการเรียนการสอนอิสลามศึกษา สิ่งที่ผม
สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มจํานวนนักเรียน ในจุดนี้ผมคิดว่ามันบ่งบอกถึงโรงเรียนได้รับการ
ยอมรับจากจากผู้ปกครองนักเรียน จนถึงปัจจุบัน เท่าที่ผมทราบมาโรงเรียนบ้านเป็นที่รู้จักของคนทุก
ระดับชั้น จนถึงระดับชาติ ผมหวังว่าโรงเรียนจะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน”
(มะรอยี มะเซ็ง 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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≠Õ ≤BI ÃJÕA œªB∏m ÃNƒM 2 ∂eÃIjUB¨ø Ae –BU ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑ "
–BU ∂fŒM OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m …ªÃªB∑ ,Œme T2 µ√A ƒ« ≈∑A ∂fŒM …ªÃ∏m –ie ÀDU S»øÀi
…ªÃ∏me iBÕk –iBø œUB∑ ≈∑A ∂fŒM O∞ó 2 BMAi ≈Õﬁ 2 …ªÃ∏m œªB∏m ÃNƒM 2 ∂eÃIjUB¨ø Ae
…ŒªÀA œz¨ŒM ÆÃVƒme ∆Ae ÆÃ∑Ãme OØAe eÃm OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m PB∑“ÕAiD√ ≈ÕA ,≈ÕA OŒ∑
2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 æÀeBI –eÃ®mDø ) "SøÃ¿ß ÀDU ≠Õ µY 2ÆiÀA ∆Ae “∑e µY 2ÆiÀA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,
“ถ้าหากว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแล้ว ผู้ปกครองที่บ้านเขาอยู่ไกลกับโรงเรียนของเราเป็นสิบ ๆ กิโล เขาจะไม่อุตสาห์มาส่ง
บุตรหลานของเขามาเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะแห่งนี้ ถ้าหากว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราไม่
ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแล้ว คงจะไม่มีโรงเรียนต่างๆทั้งใกล้และไกล
มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านจะแนะของเรา เหล่านี้สรุปได้ว่าโรงเรียนบ้านจะแนะของเราเป็นที่ยอมรับ
และเป็นที่เชิดชูจากผู้ปกครองและสังคมในระดับต่าง ๆ” (มะสาอุดี บาโด 3 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
∆Aj∏ÀA jƒJm ≠Õ ÆÃ∞¿∑ œº«A 2 ∂fƒ»∑ PÃ∏Œ¨ø îUB¨Ø ≈∑AeB¨ø OØAe …ªÃ∏m µ»ŒØ "
S√ DNR∑ ¬ ByÀ A ≈´ e P jm ≈ø Bm µY jU ›I OØ A e πÕ jø 2 µ√ A – B∞m ≈∏≥ fƒ»∏¨ø ≤ BI ÃJÕ A
∆AjU›Ø PBø Ae ¬BmBUj∑jI ∆Ae œªÀfØ ΩŒJ¿¨ø eÃm ≤BI ÃJÕA ∆Ã«BM ±ŒNme œøAi …JójIjU›Ø
OÕA fØ ≈Õﬁ,yBY —iÃM TAÃ¿n∑ —iAÀBrø PÃ∞¿Vƒø …ªÃ∏m µ»ŒØ ΩŒJØA S√DNR∑ OÕA 2 S¥√A
OƒmjI ,AiÃqBß –iB« îøAj∑ Pj∞m …ªÃ∏m2 ≈M BŒz∑ ≈´e ¬Bm Xj∏I —iÃM ~ÃU ≤BI ÃJÕA
≈´e ∆A∏ŒØ j∑Ãƒø OØAe …ªÃ∏m µ»ŒØ S¨ŒNƒØ ≠Õ ∆Ae,œy‹2≈Õﬁ ∆Ae ≤BIÃJÕA –iB« ,œøAiAiBbm
¬›mA ≈∏¥ÕfÕfÕeA AiBbm jUB¨ø B∑ÃI OØAe …ªÃ∏m µVƒ ,OŒ∑ …ªÃ∏m iBÕlƒø ≠MAe ≠Õ 2…ªÃ∏m
∆AøBØ ≈∑AeB¨ø …ªÃ∏m OÕA fØ ≈Õﬁ,…ªÃ∏m AÃI 200 –ie …Jª iBÕlƒø ≠MAe ≈Õﬁ2…ªÃ∏m PAÃJû
≈«Ãz´Ãn∑ ≈´e ,L 2553 ∆Ã«BM fØ ¬›mA ≈∏≥fÕfÕe AiBbm îUB¨Ø eA ≠Õ2…ªÃ∏m ≈´e ∆Dƒ∑jI
"BŒºø ∂›aA¨Õ jU›Ø …Õf« OØAe eÃm µÕfƒa …ªÃ∏m PAÃJû µÕfƒa …ªÃ∏me ÀiÃ∑AiBØ ∆AejÕfNƒØ
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 jnI ∆ÀBß –jU)
“ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพราะ
ผู้ปกครองมีความต้องการให้ลูกของเขาเรียนศาสนาพร้อมกับวิชาสามัญ สังเกตจากนักเรียนเพิ่มขึ้นทุก
ปี ชุมชนให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสังเกตได้จากการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง
นอกจากนี้ผู้ปกครองให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมอาซูรอ กิจกรรมสุหนัตหมู่

131

กิจกรรมวันแม่ เป็นต้น เมื่อมีการจัดการเรียนห้องเรียนวิถีอิสลามทําให้นักเรียนโรงบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น
ทุกปี ขาดเรียนน้อยลง และภาวะเสี่ยงที่จะติดยาเสพติดก็ไม่มี และที่สําคัญโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆที่มาศึกษาดูงาน ซึ่งตั้งแต่เปิดห้องเรียนวิถีอิสลามทําให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงาน
เกือบ 200 โรงเรียนแล้ว และมีการจัดนิทรรศการให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามแบบเข้มในปี
การศึกษา 2553 ด้วย ความตั้งใจในการทํางานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านจะแนะทําให้
ได้รับรางวัล นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น” (ยือรี อาแวบือซา 10 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
ÆiÀ A ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ∆Ae 2 µ√A œyBI πIDI …ªÃ∏m –eBU µÕfƒa …ªÃ∏m –ÃI PAÃI "
ÆiÀA ≈´e ≈´BMiÃØ Ba …ŒªÃI µÕfƒa …ªÃ∏m –ÃI ,OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m f∞∑ B∑Ãm pAjI ÆÃ∞¿∑
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑, 2553¬Ã∑AÃƒM 17 jnI ∆ÀBß ΩŒßBA) "ÆÃªÃM …ŒªÃI BØA ÆÃªÃM ÆÃ∞¿∑
“ทําให้มีโรงเรียนที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในชุมชนที่ตนอยู่
เป็นที่ภาพภูมิใจของชุมชนและโรงเรียน เกิดความมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น
ทําให้โรงเรียนมีชื่อเสียงให้ชุมชนและสังคมภายนอก” (สมาแอ อาแวบือซา 17 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
≈Õﬁ …ªÃ∏m µQBI ∆Aj∑ OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m Ωƒ∑ ÆiÀA µQBI ≈ÕA –iB«e µ¨ŒM œMAjØ ∂Àe
e –iBø Bôe µY Ã«BM –Bm µY ∆Ae ∂eÃI ≠Œ»J Ω« µ¨ŒM jUB¨ø ٢AiBa µ¨ŒM –iBø ∂ÀeÀe
–ÃI PAÃI KJm Ãz´Ãm ÆÃ∑Ãm OŒ∑ Æ ﻛﻤﻔﻮÆiÀA ~ÃU ≈ÕA –iB«e.e AÃI 100 ÆiÃ∑ …ŒJª
Œme œUB¨ø –iBø ÀDU ÆiÀA |¨»m ¬›mA٢ ∆AiBUA PAÃI …ŒªÃI ∆Ae πÕDI ≠Õ œ´A ﻓﺮeA –e µ√A
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ŒM‹ ﻓﺎBÒm)
“สังเกตในวันนี้มีคนรู้จักโรงเรียนบ้านจะแนะของเรามากขึ้นเพราะโรงเรียนอื่นเขา
ได้มาดูบ่อยมากเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดูเกี่ยวกับการละหมาดของเด็กและที่ผมรู้ว่าโรงเรียนอื่น
ที่มาดูโรงเรียนเราแล้วประมาณ 100 กว่าโรง ในวันนี้คนในพื้นที่ของเราสนับสนุนมากเพราะทําให้
ลูกเขามีคุณธรรม จริยธรรม และได้ปฏิบัติบทบัญญัติของอิสลามแล้วทําให้คนนอกพื้นที่ก็ส่งลูก
มาเรียนด้วย” (สือตาพา ลาเต๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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∂ÃN√ÀA ÆAÃºØ AeA ∆ÃØ –jÕfƒm –Bm ≠Õ µÕfƒa …ªÃ∏m —iBÕk ≠MAe ≠Õ …ªÃ∏m µQBI AeA "
OØAe ~ ÃU –A ∆Ae , œyB»I ∆Ae |¨I pAi ~ ÃU –Bm …ªÃ∏m PÃz´A Ã∑›m ,πÕjø PÃJ¿Rø
¬›mA îUB¨Ø AeB¨ø OØAe …ªÃ∏m µ»ŒØ …ºNm œy‹ 2 æÀA –ie µV ,…ªÃ∏m πÕDI ¬B√ ≈∑ŒRø
…ªÃ∏m ∆Bø …ºNm …ªÃ∏m 2∆AÃUB¿∑ µQBI îMB«jØ PAÃI –Bm ≠Õ ∆Ae µQBI …Jª …J¿ƒø jU›Ø ≈´›ŒI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 …ÕeDø ÆÃßB) "≈ÕA ¬›mA îUB¨Ø ≈∑AeB¨ø
“มีโรงเรียนหลายโรงที่มาเยี่ยมเยียนดูงานที่โรงเรียนบ้านจะแนะ และกระผมเองก็ได้
มีโอกาสต้อนรับ ในฐานะกรรมการสถานศึกษาคนหนึ่ง ผมก็รู้สึกภูมิในและดีใจ มันเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียน หลังจากที่มีการจัดการเรียนกานสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนจํานวนนักเรียนก็
เพิ่มมากขึ้นและเท่าที่ได้สังเกตมาหลายสิ่งหลายอย่างที่ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนามากขึ้น หลังจาก
ที่มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน” (สือมาอุง มะดีเย๊าะ 24 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
πÕBI ≠Õ ¬B√ OØAe ≈∑A –e PBQ e Ãm πø –BUjI –e jU›Ø …ºNm ‹ÃØ …ªÃ∏m πŒªBI "
µ√ ∂ÃN√ÀA eÃø , XBm ≤A ≈MBŒz∑ PAÃI µ√ ∂ÃN√ÀA eÃø ,µ»ŒØ ±ŒNm –ie ∆AÃ∑B¨Ø OØAe ∆Ae
24 ≠Õf∑ KªBÒªAfJß ) "œy‹ ≈∑ÃUBû OØAe …ªÃ∏m TaA 2 ≈Õﬁ ∆Ae æAeÃø ∆AÃNƒI OØAe
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM
“สําหรับโรงเรียนแล้วเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จแน่นอนโรงเรียนก็จะได้รับ
ชื่อเสียงที่ดี และได้รับการยอมรับจากภาคต่างๆ ทําให้ง่ายต่อการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ง่าย
ที่จะได้รับความช่วยทางด้านงบประมาณและอื่น ๆ ทําให้โรงเรียนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น”
(อับดุลตอเล๊ะ กือเด็ง 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
≈ªBU …IÀAjI …ªÃ∏m S¥∞ò …ªÃ∏m Aee ¬›mA îUB¨Ø ≈∑AeB¨ø OØAe …ªÃ∏m ∆Bø …ºNm"
Pj∞m ,∆DUAj∑ …ªÃ∏m Aee ¬›mA îUB¨Ø AiBa ≈∏≥ÃUÀi O∞ó –eBU OØAe …ªÃ∏m ,πÕDI ≠Õ
–eBU PAÃI ∂ÃN√ÀA OŒ∑ …ªÃ∏m œ«AiBÕlƒø ≠MAe ≠Õ …ªÃ∏m µQBI ≤AjI AeA Ã«BM …ºM –Bm ≠Õ ∆Bø
2∆AfI –ie ≈´Ã∑Ãm OØAe ‹ÃØ …ªÃ∏m µ»ŒØ ∆Ae ,‹ÃØ πÕjø …ªÃ∏me PAÃI OØAe –B∞m ÃN√Ãa
OØ A e …ªÃ∏m KJm µÕ fƒa …ªÃ∏m ≤eB«jM ∆DŒa j∞∑ –û πÕ jø KJm ≈Õ ﬁ ≠Õ ≈∏¥ŒUBJ∑
∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ÆÀeDø fõA) "¬›mA ¬ByÀA ≈´e ìÕD∑jI ≠Õ ≈MBŒz∑ ≤AI ≈∏√Bn¥ºø
(…ªÃ∏m
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“หลังจากที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ดูแล้วโรงเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โรงเรียนสามารถสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นใน
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ตามที่ผมได้ทราบมาว่าได้มีโรงเรียนอื่นหลาย
โรงที่มาเยี่ยมเยียนดูการทํางานของโรงเรียนบ้านจะแนะของเรา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
โรงเรียนของเขา และในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ เพราะเขา
เชื่อในโรงเรียนบ้านจะแนะเพราะโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อิสลาม” (อาหามะ มะดง 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
œUB¨ø Ae Ã◊´Ãm ÆÃ∑Ãm OŒ∑ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ≈ÕA –iB«e µ¨ŒM œMAjØ ∂Àe "
…ŒªÃI ∆Ae ¬›mA2 ∆AiBUA PAÃI …ŒªÃI πÕDI ≠Õ œ´AjØ eA –e µ√A –ÃI PAÃI KJm µÕfƒa …ªÃ∏me
∆Aj∑ OŒ∑ µÕfƒa …ªÃ∏m Ωƒ∑ ÆiÀA µQBI ∆Ae e ∂f√ Ã∞∑ ƒ« Bƒ∑ ∂fŒM B√j∞ ≠Õ ¬ByA œUB¨ø
ÀDU ÆiÀA |¨»m , ∂eÃI ≠Œ»J Ω« µ¨ŒM jUB¨ø 2 AiBa µ¨ŒM –i Bø ∂ÀeÀe ≈Õﬁ …ªÃ∏m µQBI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 Dƒ◊U XBY j¿ß) "OŒ∑ …ªÃ∏me œUB¨ø –iBø ∆ÃØ
“ดูได้จักวันนี้ชุมชนของเราให้ความสําคัญ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างมากเพราะ
ทําให้ลูกเขามีคุณธรรม จริยธรรม ได้ปฏิบัติบทบัญญัติของอิสลามที่ถูกต้องและได้เรียนวิชาศาสนา
อย่างเคร่งครัด สมบูรณ์ โดยที่ไม่ต้องส่งลูกที่ปอเนาะแล้ว มีคนรู้จักโรงเรียนบ้านจะแนะของเรามากขึ้น
เพราะโรงเรียนอื่นเขาได้มาดูเกี่ยวกับการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ดูเกี่ยวกับการละหมาด
ของเด็ก จนถึงคนที่อยู่ไกลก็มาเรียนที่โรงเรียนของเราด้วย” (อูมา หะยีเจ๊ะนะ 24 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
จากความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน พบว่า
โรงเรียนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคล้องตามความต้องการ
ของท้องถิ่น เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนอิสลามศึกษา ผู้เรียนขาดเรียนลดลง มีผู้เรียน
เพิ่มจํานวนมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
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2.4 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี” (คอไซหม๊ะ บาโด 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือและสอดส่องดูแลผู้เรียน” (ซาฮีซันนาซีรา มะเด็ง
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ตอบสนองตามความต้องการของชุมชน” (ซาฮีดาห์ ตือกอตะแล
5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี” (ซูไรฮา ซาหีมซา 5 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือและ
ความสําคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี เช่น การประชุมผู้ปกครอง การพัฒนาโรงเรียน
การร่ววมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น” (นูรีดา ดือเร๊ะ 12 พฤศจิกายน 2553,
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และให้ความสําคัญเกี่ยวกับให้การศึกษากับลูกหลานมากขึ้น”
(โนร์ฮีซัม ดือรามะ 12 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือและสอดส่องดูแลผู้เรียนในด้านพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งเป็นเกราะจากสิ่งที่เลวให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง” (ฟาฎีละห์ อาแว 12 พฤศจิกายน
2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และให้สําคัญต่อการให้การศึกษากับบุตรหลานทั้งด้านสามัญและด้าน
ศาสนาอิสลามเพิ่มมากยิ่งขึ้น” (มะเซาพี สนิ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่มีโรงเรียนที่สามารถตอบการดํารงชีวิตจริง
ตามรูปแบบหลักธรรมอิสลาม” (รอมลี แมหะ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ผู้ปกครอง ชุมชนรอบข้างให้ความสนใจและเชื่อมั่นในการเรียนการสอนมากขึ้น
กว่าเดิม ได้มาส่งลูกเข้ามาเรียนเป็นจํานวนมากขึ้น ทั้งๆที่ต้องผ่านหลายโรงเรียน การเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเข้มเป็นที่ความต้องการของชุมชนจริงๆเพราะจะทําให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและ
สามารถปฏิศาสนกิจอย่างเคร่ง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีมาก
โดยมีความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่ โรงเรียนได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมอาซูรอ กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ บรรยายธรรมผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง ฯลฯ ทําให้
กิจกรรมของโรงเรียนดําเนินไปอย่างราบรื่นและชุมชนได้เป็นหูเป็นตาในการดูแลโรงเรียน”
(ลุกมาน ยาคอ 19 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิถีอิสลาม ชุมชนให้ความสนใจ
ต่อวิถีอิสลามและส่งลูกหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านจะแนะเพิ่มขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และชุมชนได้เป็นหูเป็นตาในการดูแลโรงเรียน ดูแลนักเรียนจากความ
ภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน” (สูไฮเราะห์ มะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียน มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน ประหยัดเงินและ
เวลามีความใกล้ชิดกับลูกหลานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพาลูกหลานไปเรียนไกล ๆ ตอบสนองความ
ต้องการที่เห็นลูกหลานความรู้ด้านอิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพและเปี่ยมด้วยคุณธรรม”
(สานีรัน ดอเล๊าะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
“ชุมชนมีความความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียน มีโรงเรียนดีใกล้บ้านควบคู่ศาสนา
ประหยัดเงินในการใช้จ่ายและเวลาในการเด็กทาง มีความใกล้ชิดกับลูกหลานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องพา
ลูกหลานไปเรียนไกล ๆ สอดคล้องกับต้องการชุมชน ที่อยากเห็นโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาการเรียน
สอนทั้งด้านสายสามัญและด้านศาสนาอิสลามอย่างมีคุณภาพ และใกล้บ้านตนเอง”
(อับดุลวาริส บอแงะ 26 พฤศจิกายน 2553, ครูผู้สอนอิสลามศึกษา)
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จากความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน พบว่า
ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและการจัดการศึกษาของรัฐ ชุมชนให้ความสําคัญ
และเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และให้ความร่วมมือและ
สอดส่องดูแลผู้เรียน
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œøe …ªÃ∏m ≈´e ¬Bm Xj∑ ≤Ãz¨m ∆Ae 2 S¥√A îUB´ AiBa —jI ΩŒJøA OØAe ≤BI ÃJÕA "
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ªÀe …ªÀe) "…ªÃ∏m ∆AÃUB¿∑ÃM …Ø ∆Ae2µ√A BÕBU ∂ÃN√A
“ผู้ปกครองได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานได้มากขึ้นและพร้อมให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของบุตรหลานและความก้าวหน้าของโรงเรียน”
(ดอเล๊าะ ดอเล๊าะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
…ªÃ∏m ≈´e ¬Bm BUj∑ OØAe ≤BI ÃJÕA 2 µ√A µY îUB´ œzme PjI ΩŒJ¿¨ø ≤BI ÃJÕA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 …ªÀe œmCe) …ªÃ∏m ∆AÃUB¿∑ ∆Ae –e 2 µ√A ∆DÕBU ∂ÃN√ÀA
“ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษามากขึ้น บุตรหลานได้เรียนอย่างทั่วถึง
จะทําให้สังคมมีความสันติสุขได้ในอนาคต” (ดะแซ ดอเล๊าะ 10 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
“VŒN√ ≈´e …ª ∫Ãm pAi ÆiÀA ≈∏¥QBJ∑ , ì∞ó ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA fØie Ã«BM OØAe –Bm ≠Õ
–ie ÿŒ« µÕfƒa …ªÃ∏me jU›I –iBø S¥√A ƒ« ≠Õ ≤BI ÃJÕA µQBI SºŒªe , ≈ÕA ¬›mA îUB¨Ø
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ , 2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 pieA ¡Œ«AjIA) ÀDU ≠Õ 2ÆÃ∞¿∑
“สิ่งที่ผมได้รู้ ได้ทราบมาจากชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนส่วนใหญ่
มีความยินดีต่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบนี้ หลักฐานสังเกตได้จากการที่ผู้ปกครองส่ง
ลูกหลานมาเรียนที่นี่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนก็ตาม” (บือราเฮ็ง ดือเร๊ะ 17 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
≈´e µŒªÃø …ªÃ∏m ≈´e œ´BM iÃØBa –ÃI PÀDØ ∂Ã∑BmjI ÆiÀA ∆Ae ÆÃØB∑ ÆiÀA "
AÃM ÆiÀA ,–BUjI …ªÃ∏m µY BUj∑ …ŒªÃI PAÃI –iBø PAÃI …ªÃ∏m µY ≤A ≈´e œ´BM iÃØBa
µY ≈´e œUB¨ø PAÃI …ŒªÃI …ªÃ∏m KJm ≈´e µQBI œUB¨ø –iBø ∂ÃmBø ÃaÃa µ√A BMB« …ŒªÃI
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM 22 D»Œø œmÃØ Dø) "ÃUÃNm ÆÃØB∑ ÆiÀA
“ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โดย
มีความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ทําให้กิจกรรมของโรงเรียนดําเนินไปอย่างราบรื่น
ผู้ปกครองได้นําบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจํานวนมากขึ้น เนื่องจากว่าทางโรงเรียนได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุมชนต้องการ” (มะพูซี แมหะ 22 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
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œøe …ªÃ∏m ≈´e ¬Bm Xj∑D√ ≤Ãz¨m ∆Ae2 S¥√A œUB´ œzme —jI ΩŒJøA OØAe µØ µø"
,2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 Bm¤M ≈ÕeÃÕ Dø) "œy‹ œy üAe ¤∑ ÃUBø …JójI …ªÃ∏m –eBU –ÃID√ ∂ÃN√A
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑
“ผู้ปกครองได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานได้มากขึ้นและพร้อมให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของบุตรหลานและความก้าวหน้าของโรงเรียน”
(มะยูดิง โต๊ะซา 3 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
≈´ejU›I OØAe TÃUÃU µ√A ∆B¿¨Õ îUB¨Ø œzme ≠ŒNƒØ Æfƒû OØAe ≤BIÃJÕA"
∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 10 ∆ÀBß œ√AiDø) "œøAe ∆Ae ∆BøA ≈∑A “∑iBrø PAÃJû OÕA S«iÃºn∑
(…ªÃ∏m
“ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษามากขึ้น บุตรหลานได้เรียนอย่างทั่วถึง
จะทําให้สังคมมีความสันติสุขได้ในอนาคต” (มะรอนิง อาแว 10 ธันวาคม 2553,
กรรมการสถานศึกษา)
üBM πÕjø µ√A îUB¨Ø ≠NƒM PjI ΩŒJ¿¨ø ÆiÃ∑ ≤BI ÃJÕA O¨ÕA –Bm ≠Õ ÃªÃ«e pBøe "
ÃNƒJû ≤Ãz¨m ≠Õ ≤A ÃJÕA µ»ŒØ µQBI …ªÃ∏m Aee ¬›mA îUB¨ø ≈∑AeB¨ø µÕfƒa …ªÃ∏m ∆Bø …ºNm
≠Õ ≈Õﬁ …ªÃ∏m ≈∏»I ÆÃ∞¿∑ AÃI ≤AI …∏¨ºø πÕjø …¨Nm AeA ,∆AÃ»N¨Ø Ã¿ºß œMÃN√Ãƒø Ae S¥√A
ΩŒJØA œMB«jØ –Bm ≠Õ ~ÃU ∆Ae ,µÕfƒa …ªÃ∏me jU›I –iBø S¥√A ƒ« , ¬›mA îUB¨Ø AeA ∂fŒM
Ãª›m πÕjø …ªÃ∏m ≤eB«jM πÕDI OøA ≠Õ ≈´Ã∑Ãm –jI ≤BI ÃJÕA …ªÃ∏m µ»ŒØ –ie ≈MBŒz∑ AeA
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553 ¬Ã∑AÃƒM 17 ≠ŒmDø œÕAiDø) "…ªÃ∏m ≈MBŒz∑ Ae iÃ∞ú ∂ÃmBø
“สมัยก่อน เท่าที่ผมรู้มาผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความสําคัญต่อการเรียนของบุตรหลาน
เท่าไร แต่หลังจากที่โรงเรียนบ้านจะแนะได้มีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ทําให้ผู้ปกครอง
นักเรียนให้ความสําคัญกับการเรียนของบุตรหลานมากขึ้น มีผู้ปกครองบางท่านยอมส่งนักเรียนข้าม
โรงเรียนใกล้หลายโรงมาส่งที่โรงเรียนบ้านจะแนะ และที่ผมได้สังเกตมาเมื่อทางโรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมใด ๆ ก็ตามผู้ปกครองและชุมชนจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี (มะรอยี มะเซ็ง
17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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œøe …ªÃ∏m ≈´e ¬Bm Xj∑ D√ ≤Ã∏¨m ∆Ae2 S¥√A œUB´ œzme —jI ΩŒJøA OØAe µØ µø"
,2553 ¬Ã∑AÃƒM 3 æÀeBI –eÃ®mDø)"œy‹ œy üAe ¤∑ ÃUBø …JójI …ªÃ∏m –eBU –ÃID√ ∂ÃN√A
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑
“ผู้ปกครองได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานได้มากขึ้นและพร้อมให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของบุตรหลานและความก้าวหน้าของโรงเรียน”
(มะสาอุดี บาโด 3 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
≈´ejU›I OØAe TÃYÃU µ√A ∆Aj∑ îUB¨Ø œzme ≠ŒNƒØ ≈´fƒø œy‹ …JójI ≤BIÃJÕA"
10 jnI ∆ÀBß –jU) "ƒ√ ≈ØAf« pBøe œøAe ∆Ae ∆BøA “∑iBrø PAÃJû ≈∑AAÃ OÕA S«iÃºn∑
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553 ¬Ã∑AÃƒM
“ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษามากขึ้น บุตรหลานได้เรียนอย่างทั่วถึง
จะทําให้สังคมมีความสันติสุขได้ในอนาคต” (ยือรี อาแวบือซา 10 ธันวาคม 2553, กรรมการ
สถานศึกษา)
∂ÃN√A …ªÃ∏m ≈´e ¬Bm Xj∑ ≤Ãz¨m ∆Ae2 S¥√A îUB´ ≠NƒM —jI ΩŒIA OØAe ≤BIÃJÕA"
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑, 2553¬Ã∑AÃƒM 17 jnI ∆ÀBß ΩŒßBA) "…ªÃ∏m ∆AÃUB¿∑ ∆Ae2 µ√A BÕBU
“ผู้ปกครองได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาของบุตรหลานได้มากขึ้นและพร้อมให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อความสําเร็จของบุตรหลานและความก้าวหน้าของโรงเรียน”
(สมาแอ อาแวบือซา 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
…ªÃ∏me œUB¨ø –iBø µ√A ƒ« Ãz´Ãm ÆÃ∑Ãm OŒ∑ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ≈ÕA –iB«e "
≈´e ¬Bm BUj∑ –ÃI ∆ÃØ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ∆Ae ,~ÃU Œme –iBø ƒ« ∆ÃØ iAÃª ÆiÀA |¨»m OŒ∑
∂ÃmBø ,AiÃqBß PAÃI ,AÃM ÆiÀA PAiAÃrøjI Pj∞m OŒ∑ …ªÃ∏me 2≤A PAÃI eA ›ŒJØA …ªÃ∏m
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 17 …ŒM‹ BØBÒm) "œy‹ µQBI ∆Ae ∆Ej¥ªA ¡Na ,–ÀBU
“ในวันนี้ผู้ปกครองของเราให้ความสําคัญอย่างมากได้นําลูกเข้ามาเรียนที่โรงเรียน
ของเรา จนถึงคนที่อยู่นอกพื้นที่ก็ได้มาส่งลูกที่โรงเรียนเราและชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
เมื่อโรงเรียนได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมผู้ปกครอง งานอาซูรอ เข้าสุนัตหมู่ และ
คอตัมอัล-กุรอาน” (สือตาพา ลาเต๊ะ 17 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
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PjI ΩŒJ¿¨ø ≤BI ÃJÕA ÆiB∏m üBM , µ√A îUB¨Ø ≠NƒM PjI ΩŒJ¨ø ÆiÃ∑ ≤BI ÃJÕA ÃªÃ«e"
fØie …¨Nm |¨Œ« ,…ªÃ∏m –ie S¥√A ΩŒJøA ∆Ae ƒ« πÕjø πŒN∑ O»Œª OØAe OŒ∑ S¥√A ≤eB«jM
O∑e ≠Õ ≈Õﬁ …ªÃ∏m ∆Ae ÆÃ∞¿∑ ≤AI …∏¨ª |¨Œ« µÕfƒb∑ –iBø S¥√A ƒ« ≤Ãz¨m πÕjø
≤eB«jM ∆AÃ∑A –û πÕjø ∆Ae …ªÃ∏m ≤eB«jM jnI ≈ØiB« –û ÃJÕA PB∑ ∂ÃåÃM OÕA …øÀi
KJm üBM ,µÕfƒa …ªÃ∏m ≈MBŒz∑ ≈´e ÃUÃNm ∂fŒM ≠Õ ∆Bme ÆiÀA ≤AI …ª AeA üBNM , …ªÃ∏m
24 …ÕeDø ÆÃßB) "≈´Ã∑Ãm –jI ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ≈∏¥QBJ∑ üBM Ã«BM ∂fŒM ∆ÃØ –Bm ÃM ≤A
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553¬Ã∑AÃƒM
“ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการเรียนของบุตรหลานสักเท่าไหร่
แต่ปัจจุบันผู้ปกครองได้ให้ความสําคัญมากขึ้น สังเกตได้จากการมาส่ง มารับนักเรียน ผู้ปกครอง
บางท่าน ถึงขนาดมาส่งลูกโดยข้ามโรงเรียนอื่นหลายโรง นี่บ่งบอกถึงให้ความไว้วางใจต่อโรงเรียน
และให้การยอมรับโรงเรียน แต่ก็มีบุคคลไม่เห็นด้วยต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
บ้านจะแนะ มาจากสาเหตุใดผมก็ไม่ทราบ แต่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับและให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดี” (สือมาอุง มะดีเย๊าะ 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
pBøe Ã∑‹jI ≈∑A ≠Õ “VŒN√ OÕDÕ OŒ∑ “∑iBrø ∂ÃN√ÀA jnI ≠ŒªBØ ≠Õ “VŒN√ pAi –Bm "
OŒ∑ “∑AiBrø ,…ªÃ∏me ¬›mA îUB¨Ø Ae 2 SƒMBŒz∑ œy‹ ≈∏ƒªBU OØAe …ªÃ∏m πŒU ≈Ø AeB«
KªBÒªAfJß) "…ªÃ∏m …ŒªÀA BƒŒIe …ºM ≠Õ ¬ByA AeA ≠Õ πÕDI ≠Õ 2ÆiÀA AeA “∑AiBrø KJm œøe ∆BøA ≈∑A
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑ ,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ≠Õf∑
“ผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสังคมของเราผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าโรงเรียน
ยังสามารถดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับอิสลามศึกษา สังคมของเราจะสงบสุขเมื่อมีคนในสังคม
เป็นคนดี คนที่มีศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ที่โรงเรียนได้สร้าง” (อับดุลตอเล๊ะ กือเด็ง 24 ธันวาคม
2553, กรรมการสถานศึกษา)
–eÃ¿Ø AeÃ¿Ø ≈¨ªB∑e OŒ∑BRØ œy‹ 2 …ŒJª OŒ∑BRØ 2 ¡aBø ≈´e ÃƒØ ÆiB∏m “∑iBrø "
AÃ OŒ∑ ∆Bø Pj∞m ,O∞ó ÀiÃºme ÆAiB∏m µJŒ¨ø O´Bm ≠Õ eAe OŒ∑BRØ TAiBN√Ce ,OŒ∑
≈ÕA OŒ∑ …ªÃ∏me ¬ByÀA îUB¨Ø AeA ≈´e πø ¬ByÀA Ã¿ºß œzme ÆiÃ∑ ÆAiB∏m AeÃ¿Ø Ã«BM eÃm
∆ÃØ OŒ∑ “∑iBrø ∆Ae eAe fØie ÀDU πÕDI –eBU ≈∑A ≈Øe pBøe OŒ∑ œmAjƒU …ª A ’Bq ∆G
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 ÆÀeDø fõC) "πÕjø ¬BmjI πÕDI ≈∑A
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“สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนของเรา
ตัวอย่างเช่นปัญหายาเสพติดที่ระบาดมากทั่วทุกแห่งในขณะนี้ ดั่งที่เราทราบกันเยาวชนสมัยนี้ขาด
ความรู้ทางด้านศาสนาดังนั้นการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของเราอัลลอฮฺคงจะทํา
ให้เยาวชนของเราข้างนั้นเป็นเยาวชนที่ดีห่างไกลยาเสพติด และสังคมของเราก็จะดีไปด้วยพร้อม ๆ
กับเยาวชน” (อาหามะ มะดง 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
jUB¨ø AiBa Ãz´Ãm ÆÃ∑Ãm ≠ŒNØ –ÃI OŒ∑ 2 œ∞Me ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA ≈ÕA – iB«e "
≠Õ iAÃª ÆiÀA ÿ¨»m OŒ∑ …ªÃ∏me œUB¨ø –iBø ∂ÃmBø ÃaÃa µ√A ƒ« …ŒªÃI PAÃ≥ ≠Õ ¬›mA
PAÃI eA ›ŒJØA …ªÃ∏m ≈´e ¬Bm BUj∑ –ÃI ∆ÃØ ÆÃ∞¿∑ ÆiÀA , Œme –iBø µ√A ƒ« ∆ÃØ ÀDU
,AÃM ÆiÀA PAiAÃrøjI , AiÃqBß PAÃI , pAÃØ ∫ÃI , ∆Ej¥ªA oŒIB« Pj∞m OŒ∑ …ªÃ∏me 2 ≤A
"…º Œy‹ µQBI eA ∆Ae , –ÀBU ∂ÃmBø , ≈nŒIB»∑ –iB« , ÃJÕA –iB« , ≤BI –iB« , µ√B∑ –iB«
(…ªÃ∏m ∆B∏¿∑,2553¬Ã∑AÃƒM 24 Dƒ◊U XBY j¿ß)
“ในวันนี้ชุมชนรอบ ๆ ข้าง ก็ให้ความสําคัญในการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มเป็นอย่างมากได้นําลูก หลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนของเรา จนถึงคนที่อยู่นอกพื้นที่ที่ไกลก็ได้มา
ส่งลูกมาเรียน ชุมชนก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเมื่อโรงเรียนได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น
คอตัมอัล-กุรอาน เปิดปอซอ งานอาซูรอ ประชุมผู้ปกครอง วันเด็ก วันพ่อ วันแม่ บัณฑิตน้อย
เข้าสุนัตหมู่ และยังมีอีกมาก” (อูมา หะยีเจ๊ะนะ 24 ธันวาคม 2553, กรรมการสถานศึกษา)
จากความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านจะแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน พบว่า
ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและการจัดการศึกษาของรัฐ ชุมชนให้ความสําคัญ
และเข้ามามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และให้ความร่วมมือและ
สอดส่องดูแลผู้เรียน และสังคมมีความสันติสุข

