แบบ ศอ.ม.3

แบบรายงานสถิติขอ้ มูล
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
ประจาปี ........................

เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
เรียน อธิบดีกรมการศาสนา
สิ่งที่ส่งมาด้ วย ๑. สาเนาใบแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด
๒. สาเนาหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฯ (แบบ ศอม.๒)
๓. สาเนาใบแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
๔. รูปถ่ายอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
๕. บัญชีรายชื่อผู้สอนพร้ อมสาเนาประกาศนียบัตร/ใบรับรองวุฒิ
๖. บัญชีรายชื่อผู้เรียน
ข้ าพเจ้ า.................................................ตาแหน่งอิหม่ามมัสยิด........................................
ประธานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด.............................................................
หนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฯ เลขที่......................ตั้งอยู่เลขที่.……………. หมู่ท่…ี ….. ตรอก/ซอย…………….……
ถนน………………………………………ตาบล/แขวง………………………………………… อาเภอ/เขต…………………………………………
จังหวัด……………………….…………… รหัสไปรษณีย…์ ………………………. โทรศัพท์………………………………………
ขอรายงานผลการดาเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด ดังนี้
๑. สถานภาพของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด ในปี การศึกษานี้
( ) ได้ รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. …………… นับถึงปัจจุบันเป็ นเวลา……….ปี …….…เดือน
( ) เปิ ดดาเนินการตามปกติ
( ) หยุดดาเนินการชั่วคราว ตั้งแต่………………………………. ถึง……………………………………………
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. คณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้ วย
(1) ชื่อ…………………………………………………………………ประธานกรรมการบริหารศูนย์ (อิหม่าม)
(2) ชื่อ…………………………………………………………………รองประธานกรรมการ
(3) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(4) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(5) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(6) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(7) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(8) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ

(9) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(10) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(11) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(12) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(13) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(14) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(15) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการ
(16) ชื่อ…………………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ
3. อาคารสถานที่ท่ใี ช้ ในการจัดการศึกษาอบรม มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอกับ
จานวนผู้เรียน มีจานวน.......................อาคาร รวม........................ห้ องเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย ๔ มีสภาพแต่ละอาคารดังนี้
(๑)..............................................................จานวน.............................ห้ องเรียน
(๒)..............................................................จานวน.............................ห้ องเรียน
(๓)..............................................................จานวน.............................ห้ องเรียน
(๔)..............................................................จานวน.............................ห้ องเรียน
(๕)..............................................................จานวน.............................ห้ องเรียน
4. หลักสูตรที่ใช้ ในการอบรมที่คณะกรรมการกลางรับรอง คือ
( ) หลักสูตรการศึกษาอบรมอิสลามภาคบังคับระดับพื้นฐาน (ฟัรดูอนี ) ฮ.ศ. ๑๔๒๓
(พ.ศ. ๒๕๔๕) ของสมาคมคุรุสมั พันธ์
( ) หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอนี ประจามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘/ฮ.ศ.๑๔๒๖ (ฉบับ
ปรับปรุง) ของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
( ) หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ สาหรับโรงเรียนเอกชนของศาสนาอิสลามของ
กระทรวงศึกษาธิการ
( ) หลักสูตรอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางรับรอง(ระบุ)……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. การจัดการศึกษาอบรมสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง และปี ละไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง จัด
การศึกษาอบรมในวัน................................................................................................................
ตั้งแต่เวลา...................................................น. ถึงเวลา.........................................................น.
ตั้งแต่เดือน...................................................ถึงเดือน............................................................
รวมสัปดาห์ละ..................................................วัน รวม...................................................ชั่วโมง
รวมปี ละ........................................สัปดาห์ รวม......................วัน รวม............................ ชั่วโมง
6. ในปี การศึกษานี้ มีผ้ ูสอน จานวน.......................คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
7. ในปี การศึกษานี้ มีผ้ ูเรียน อายุระหว่าง 6 – 15 ปี จานวน……………………คน รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย 6 จาแนกได้ ดังนี้

ชั้น
เพศ

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ป.7

ป.8

ป.9

ชาย
หญิง
รวม
8. ในปี การศึกษาที่ผ่านมา มีกจิ กรรมต่าง ๆ ดังนี้.(1)………………………………………….…………………………… วันที่……………………………………………………….
(2)…………………………………………………………………….… วันที่………………………………………………………
(3)…………………………………………………………………….… วันที่………………………………………………………
(4)…………………………………………………………………….… วันที่………………………………………………………
(5)…………………………………………………………………….… วันที่………………………………………………………
9. ในปี การศึกษาที่ผ่านมาได้ รับเงินอุดหนุน จานวนทั้งสิ้น…………………………………………………….บาท
จาแนกได้ ดังนี้.(1) จากกรมการศาสนา
จานวนเงิน………………………………….บาท
(2) เงินของมัสยิด
จานวนเงิน………………………………….บาท
(3) จากการบริจาคทั่วไป
จานวนเงิน………………………………….บาท
(4) จากมูลนิธิ
จานวนเงิน………………………………….บาท
(5) จากหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)
จานวนเงิน………………………………….บาท
10. ในปี การศึกษาที่ผ่านมา มีค่าใช้ จ่าย จานวนทั้งสิ้น………………………………………………………………บาท
จาแนกได้ ดังนี้.(1) ค่าตอบแทนครูผ้ ูสอน
จานวนเงิน………………………………….บาท
(2) ค่าวัสดุอุปกรณ์
จานวนเงิน………………………………….บาท
(3) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (ระบุ)
จานวนเงิน………………………………….บาท
11. มีปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ ดังนี้.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………..………..………
(…………………………………………..)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์ ฯ (อิหม่ามมัสยิด)
ผูร้ ายงาน

รวม

ความเห็นประธานกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ขอรับรองว่าข้ อมูลทุกรายการข้ างต้ นถูกต้ องตามความเป็ นจริง

(....................................)
ตาแหน่ง........................................................
ความเห็นผูอ้ านวยการเขต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ)…………………………………..………….
(…………………………..…………………)
ตาแหน่ง…………………………………………….
ความเห็นผูว้ ่าราชการจังหวัด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลายมือชื่อ)………………………..………………….
(……………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

ขอให้แต่ละมัสยิดแนบสาเนาเอกสารจดทะเบียนมัสยิดมาพร้อมแบบ ศอม. 3 ด้วย

บัญชีรายชื่อนักเรียน
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด….................................
ชั้น ...............................
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

บัญชีรายชื่อครูผสู ้ อน
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด...................................
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

วุฒิการศึกษา
ศาสนา
สามัญ

