
แบบ ศอ.ม.3 

แบบรายงานสถติิขอ้มูล 

ศูนยอ์บรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามสัยิด 
ประจ าปี ........................ 

 

เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

เรียน  อธบิดีกรมการศาสนา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ส าเนาใบแต่งตั้งคณะกรรมการอสิลามประจ ามัสยิด 

  ๒. ส าเนาหนังสอือนุญาตจัดตั้งศูนย์ฯ (แบบ ศอม.๒) 

  ๓. ส าเนาใบแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

  ๔. รูปถ่ายอาคารศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

  ๕. บัญชีรายช่ือผู้สอนพร้อมส าเนาประกาศนียบัตร/ใบรับรองวุฒิ 

  ๖. บัญชีรายช่ือผู้เรียน 

 
 ข้าพเจ้า.................................................ต าแหน่งอิหม่ามมัสยิด........................................  

ประธานศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด............................................................. 

หนังสืออนุญาตจัดต้ังศูนย์ฯ เลขที่......................ต้ังอยู่เลขที่.……………. หมู่ที่…….. ตรอก/ซอย…………….…… 

ถนน………………………………………ต าบล/แขวง………………………………………… อ าเภอ/เขต………………………………………… 

จังหวัด……………………….…………… รหัสไปรษณีย…์………………………. โทรศัพท…์……………………………………  

ขอรายงานผลการด าเนินงานศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด ดังน้ี  

๑. สถานภาพของศูนย์อบรมศาสนาอสิลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด ในปีการศึกษาน้ี 

 (    )  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. …………… นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา……….ปี…….…เดือน 

  (    )  เปิดด าเนินการตามปกติ 

  (    )  หยุดด าเนินการช่ัวคราว ตั้งแต่………………………………. ถึง…………………………………………… 

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. คณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย 

(1) ช่ือ…………………………………………………………………ประธานกรรมการบริหารศูนย์ (อหิม่าม) 

(2) ช่ือ…………………………………………………………………รองประธานกรรมการ 

(3) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(4) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(5) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(6) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(7) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(8) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

 



(9) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(10) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(11) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(12) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(13) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(14) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(15) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการ 

(16) ช่ือ…………………………………………………………………กรรมการและเลขานุการ 

3. อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษาอบรม มีความเหมาะสม ปลอดภัย และเพียงพอกบั

จ านวนผู้เรียน มีจ านวน.......................อาคาร รวม........................ห้องเรียน รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย ๔ มีสภาพแต่ละอาคารดังน้ี 

(๑)..............................................................จ านวน.............................ห้องเรียน 

(๒)..............................................................จ านวน.............................ห้องเรียน 

(๓)..............................................................จ านวน.............................ห้องเรียน 

(๔)..............................................................จ านวน.............................ห้องเรียน 

(๕)..............................................................จ านวน.............................ห้องเรียน  

 4. หลักสตูรที่ใช้ในการอบรมที่คณะกรรมการกลางรับรอง คือ  

(    )  หลักสตูรการศึกษาอบรมอสิลามภาคบังคับระดับพ้ืนฐาน (ฟัรดูอนี) ฮ.ศ. ๑๔๒๓ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕) ของสมาคมคุรุสมัพันธ์ 

(    )  หลักสตูรอสิลามศึกษาฟัรดูอนีประจ ามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘/ฮ.ศ.๑๔๒๖ (ฉบับ

ปรับปรุง) ของคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดปัตตานี นราธวิาส และยะลา 

(    )  หลักสตูรอสิลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ส าหรับโรงเรียนเอกชนของศาสนาอสิลามของ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

(    )  หลักสตูรอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางรับรอง(ระบ)ุ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5. การจัดการศึกษาอบรมสปัดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง และปีละไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง จัด

การศึกษาอบรมในวัน...................................................................................... .......................... 

ตั้งแต่เวลา...................................................น. ถึงเวลา..................................................... ....น. 

ตั้งแต่เดือน...................................................ถึงเดือน.......................... .................................. 

รวมสปัดาห์ละ..................................................วัน รวม...................................................ช่ัวโมง 

รวมปีละ........................................สปัดาห์ รวม......................วัน รวม...... ...................... ช่ัวโมง 

 6. ในปีการศึกษาน้ี มีผู้สอน จ านวน.......................คน รายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

7. ในปีการศึกษานี้  มีผู้เรียน อายุระหว่าง 6 – 15 ปี จ านวน……………………คน รายละเอยีดตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 6 จ าแนกได้ดังน้ี 

 



     ชั้น 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 ป.8 ป.9 รวม 

เพศ 

ชาย           

หญิง           

รวม           

 

8. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีกจิกรรมต่าง ๆ ดังน้ี.- 

  (1)………………………………………….…………………………… วันที่………………………………………………………. 

  (2)…………………………………………………………………….… วันที่……………………………………………………… 

  (3)…………………………………………………………………….… วันที่……………………………………………………… 

  (4)…………………………………………………………………….… วันที่……………………………………………………… 

  (5)…………………………………………………………………….… วันที่……………………………………………………… 

 9. ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับเงินอุดหนุน จ านวนทั้งสิ้น…………………………………………………….บาท

จ าแนกได้ดังน้ี.- 

  (1) จากกรมการศาสนา   จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (2) เงินของมัสยิด   จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (3) จากการบริจาคทั่วไป  จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (4) จากมูลนิธ ิ    จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (5) จากหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ)  จ านวนเงิน………………………………….บาท 

 10. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่าย จ านวนทั้งสิ้น………………………………………………………………บาท 

จ าแนกได้ดังน้ี.- 

  (1) ค่าตอบแทนครูผู้สอน  จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (2) ค่าวัสดุอุปกรณ์   จ านวนเงิน………………………………….บาท 

  (3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ระบ)ุ  จ านวนเงิน………………………………….บาท 

 11. มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังน้ี.- 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ………………………..………..……… 

 

               (…………………………………………..) 

                                                 ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์ ฯ (อหิม่ามมัสยิด) 

       ผูร้ายงาน 



ความเห็นประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวดั 

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลทุกรายการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง 

 

       

 
 

       (....................................) 
 

                    ต าแหน่ง........................................................ 

 
ความเห็นผูอ้ านวยการเขต 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

            (ลายมือช่ือ)…………………………………..…………. 
 

       (…………………………..…………………) 
 

        ต าแหน่ง……………………………………………. 

 

ความเห็นผูว่้าราชการจงัหวดั 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

             (ลายมือช่ือ)………………………..…………………. 
 

        (……………………………………………) 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ขอใหแ้ต่ละมสัยิดแนบส าเนาเอกสารจดทะเบยีนมสัยิดมาพรอ้มแบบ ศอม. 3 ดว้ย 

 



บญัชีรายชื่อนกัเรียน 

ศูนยอ์บรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามสัยิด…................................. 

ชั้น ............................... 
 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล อายุ ล าดบั ชื่อ-นามสกุล อายุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



บญัชีรายชื่อครูผูส้อน 

ศูนยอ์บรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามสัยิด................................... 

 

ล าดบั ชื่อ-นามสกุล อายุ 
วุฒิการศึกษา 

ศาสนา สามญั 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


