 หมวดวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์ชวี ติ
32. อินญฺลีซ๊ยะฮ์
33. ค่อฏอบะฮ์
35. ญุฆรอเฟีย
36. อะมะลียะฮ์
(1)

34.

ฮาซิบอาลีย์

วัน, เวลาเรียน

โรงเรียนฯเปิดทาการสอนเฉพาะในวันทาการเท่านั้น ตั้งแต่
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มเรียน 09.00 น. ถึง 15.30 น. พักเที่ยง
เพื่อ รับประทานอาหารกลางวันและละหมาดซุฮร์ 1 ชั่วโมง เรียน
วันละ 6 คาบ ภาคเช้าคาบละ 60 นาที และภาคบ่ายคาบละ 45
นาที เรียนสัปดาห์ละ 30 คาบ
(2)

การจัดแบ่งภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
10.2 ภาคเรียนที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
10.1

(3)

วันหยุดและการหยุดภาคเรียน

โรงเรียนฯกาหนดหยุดประจาสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์,
หยุดวันนักขัตฤกษ์ทางราชการ และวันสาคัญทางศาสนาอิสลาม,
หยุดประจาภาคเรียนภาคละ 45 วัน
11.1 หยุดประจาภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี
11.2 หยุดประจาภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี
(4)

การสอบไล่และการจบการศึกษา

โรงเรียนจะจัดและดาเนินการสอบไล่เอง(เฉพาะในระบบ)
โดยนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบในภาคเรียนปกตินั้นจะต้องมีเวลา
เรียนไม่ต่ากว่าร้อยละแปดสิบ (80%) ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่
ละภาคเรียนและต้องไม่เป็นผู้ติดค้างค่าเล่าเรียนหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆกับทางโรงเรียน

ส่วนนักเรียนนอกระบบที่เข้ารับฟังการสอนพิเศษไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบในภาคปลายแต่อย่างใดแต่ต้องชาระค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆตลอดจนมีแนวและระเบียบปฏิบัติเหมือน
นักเรียนในระบบปกติทั่วไป
การออกประกาศนียบัตรรับรองการเรียนจบสาหรับนักเรียน
ในระบบ และเอกสารใบส าคั ญ รับรองผ่านการเข้าฟั งการสอน
พิเศษส าหรับนักเรียนนอกระบบ ต้องผ่านการเห็นชอบจากฝ่าย
วิชาการและประเมินผล และได้รับการอนุมัติอ ย่ างเป็นทางการ
จากฝ่ายบริหาร ( ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบระเบียบการ )
(5)

บทลงโทษ

นักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติที่
ผิดบัญญัติทางศาสนา หรือละเมิดฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและข้อ
บังคับของโรงเรียน หรือกระทาการใดก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
กับชื่อเสียงและทรัพย์สินสิ่งส าคัญของโรงเรียนหรือกับสถาบัน,
องค์กร,บุคลากรอื่นๆ โรงเรียนได้กาหนดบทลงโทษตามกฎของ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนไว้เป็นสาคัญ ดังนี้
13.1 ตักเตือนด้วยวาจา
13.2 ให้ทากิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทดแทน
13.3 ทาทัณฑ์บน
13.4. พักการเรียน
13.5. ให้ออก(จาหน่ายชื่อ)
(6)
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

เอกสารแนะนา

เปิดสอนหลักสูตรวิชาการศาสนาอิสลาม
และภาษาอาหรับระดับช่วงชั้นซานะวีย์
( หลักสูตร 3 ปี )

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์
สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

การสิน้ สถานภาพการเป็นนักเรียน (จาหน่ายออก)

ลาออก
เรียนจบชั้นสูงสุดตามหลักสูตร
ประพฤติผิดร้ายแรและขัดต่อศาสนาอิสลาม
ขาดเรียนนานโดยไม่แจ้งสาเหตุหรือลาหยุด
เป็นผู้ค้างชาระค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆภายหลัง
ติดตามทวงถามตามระเบียบการชาระเงินแล้วและไม่ได้รับ
การยกเว้นแต่อย่างใด
เสียชีวิต

โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม(มูลนิธิฯ)

เลขที่ 27/5 หมู่ที่ 2 ซ.เลียบวารี 39 ถ.เลียบวารี โคกแฝด
หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-956-9860

ระเบียบการโรงเรียนอนุรกั ษ์มรดกอิสลาม
โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม (มูลนิธิ) เป็นโรงเรียนเอกชน
สอนวิชาการศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับระดับช่วงชั้นซานะวีย์
ดาเนิ น การขออนุ ญ าตจดทะเบี ย นเป็ น โรงเรี ย นจากหน่ วยงาน
ราชการอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติสถานศึกษา พ.ศ. 2550
อยู่ในสังกัดของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(สช) กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิน การของโรงเรีย นฯในทุ ก ๆด้ านเป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อ ยและอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯจึง
จาเป็นต้องกาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ดังนี้
(7)
1.1
1.2

(8)

การรับสมัครนักเรียน
นักเรียนอยู่ประจา ( ชายและหญิง )
นักเรียนไม่อยู่ประจาหรือไป-กลับ (ชายและหญิง )

คุณสมบัตผิ สู้ มัครเรียน

นักเรียนชายอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 25 ปี
2.2 นักเรียนหญิงอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 20 ปี
2.3 ผู้ ส มั ค รต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ สามั ญ
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.4 ผู้สมัครต้องสามารถอ่านอัลกุรอานได้ตามสมควร
2.5 ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เสพ
หรือข้องเกี่ยวสิ่งเสพติดทุกชนิด
2.6 ผู้สมัครต้องมีสถานภาพโสด
2.7 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.8 ผู้สมัครต้องมีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองนามาสมัคร
และนาใบมอบตัวส่งตามวันเวลาที่โรงเรียนกาหนด
2.1

(9)

กาหนดสมัครเรียน

ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ของปี
การศึกษา ในวันและเวลาราชการ

(10)

หลักฐานการสมัครเรียน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

(11)

(13)

สาเนาสูติบัตร
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
ใบสาคัญรับรองผลการเรียน
รูปถ่ายขนาด 1½ นิ้ว 6 รูป

ประเภทของนักเรียน

โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลาม รับนักเรียนโดยจาแนกตาม
คุณสมบัติออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 นัก เรียนในระบบภาคปกติ (อยู่ในคุณสมบัติตามที่
โรงเรียนกาหนด)
ประเภทที่ 2 นัก เรีย นนอกระบบ ที่ได้ เข้ารับฟั งการสอนพิเศษ
(นอกเหนือ จากคุณสมบัติที่โรงเรียนกาหนด เช่นมี อายุเกินกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดหรือผ่านการสมรสมาแล้วเป็นต้น)
(12)

การเก็บค่าธรรมเนียมเล่าเรียน

โรงเรียนกาหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและอื่นๆดังนี้
6.1
ค่าบารุงการศึกษา เทอมละ
1,200
6.2
ค่าบารุงหอพักปีละ
1,000
6.3
ค่าบารุงคอมพิวเตอร์ เทอมละ 500
6.4
ค่าเอกสารแรกเข้า
120
6.5
ค่าอาหาร 1 มื้อ/วัน เดือนละ
500
6.6
ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน เดือนละ
1,500
6.7
ค่าน้า+ค่าไฟ เทอมละ
800
6.8
ค่าสมุด หนังสือทั่วไป
650
6.9
ค่าแบบเรียน
--6.10 ค่าเครื่องแต่งกาย (นักเรียนชาย)
--6.11 ค่าเครื่องแต่งกาย (นักเรียนหญิง) - - 6.12 ค่าตู้เสื้อผ้า (อยู่ประจา)
1,600
6.13 ค่ากิจกรรมนอกสถานที่
---

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การแต่งกายของนักเรียน

โรงเรียนกาหนดระเบียบการแต่งกายของนักเรียนไว้ดังนี้
7.1 นักเรียนชาย
1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เอวปล่อยตรง
2. กางเกงขายาวสีเทาเข้ม (ผ้าของโรงเรียน)
3. รองเท้าผ้าใบสีดา ถุงเท้าสีดา
4. หมวกสีขาว
7.2 นักเรียนหญิง
1. ชุดโต๊บยาวสีเทาเข้ม,เอวปล่อยยาว,ซิบหน้ายาวกระโปรง
จีบหน้าสองจีบ(ผ้าของโรงเรียน,แขนยาวสีขาว,มีจีบติดกระดุม
ปลายแขนจั๊มมีจีบ ปกคอบัวแหลม
2. รองเท้ายางหรือหนังสีดา ถุงเท้าสีขาว พื้นสีเทา
3. ผ้าคลุมศีรษะครึ่งวงกลมสีขาว ไม่มีลวดลาย
(14)

หลักสูตรและวิชาทีเ่ ปิดสอน

โรงเรียนฯเปิดสอนวิชาการศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ
(หลักสูตรอิสลามศึกษา) ช่วงชั้นซานะวีย์ ใช้ระยะเวลา 3 ปี
 หมวดวิชาศาสนา
1. ท่องจาอัล-กุรอาน
2.อะกีดะฮ์
3. ตัฟซีร
4. อัลฮะดิษ
5. ตัจวีด
6. อุซูลุตตัฟซีร
7. มุสฏอละฮุลฮะดิษ
8. ฟิกฮ์
9. อุซูลุลฟิกฮ์
10. อัคลาก
11. ฟะรอเอ็ด
12. ซีเราะฮ์
13. ตะรีคตัชเรียะอ์
14. มะห์ฟูซ็อต
15.ฟิกฮ์ตัฏบีกีย์
16.ตะรีคอิสลามีย์
17. ฟิกฮ์มุกอรอน
 หมวดวิชาภาษา
18. ก้อวาเอ็ด
19. ซ้อร์ฟ
20. ตัมรีน
21. ตักวีน
22. มุฏอละอะฮ์ 23. อิมลาอฺ
24. ค็อฏ
25. บะลาเฆาะฮ์ 26. ตะอ์บีร
27. ตัรญะมะฮ์
28. มันฏิก
29. บุหู้สลุฆ่อวี
30. อะดับอารอบีย์
31. มุฮาดะซะฮ์

