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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  ตามมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๔๘  เร่ือง   
การรับโอนภารกิจในการดูแลสงเสริมตาดีกา  ใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต  กระทรวงศึกษาธิการ   
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยศูนยการศึกษาอิสลาม 
ประจํามัสยิด  (ตาดีกา)  ในจังหวัดปตตานี  ยะลา  นราธิวาส  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอื่นใดที่กําหนดไวในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ศูนย”  หมายความวา  ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด  (ตาดีกา) 
“จังหวัดชายแดนภาคใต”  หมายความวา  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส 
“ผูสอน”  หมายความวา  ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนย 
“ผูเรียน”  หมายความวา  ผูเขารับการอบรมหรือเรียนในศูนย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  แลวแตกรณีหรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

“นายทะเบียน”  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย  
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“เขตตรวจราชการ”  หมายความวา  เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  เขตที่  ๑๘  
ประกอบดวยจังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  และจังหวัดนราธิวาส  โดยมีสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการ  ที่  ๑๒  เปนที่ต้ังสํานักงาน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด  
ปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใชระเบียบนี้ 

 

หมวด  ๑ 
การจัดต้ังและดําเนนิการ 

 

 

ขอ ๕ การจัดต้ังศูนย  มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) เปนมัสยิด ที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  
(๒) มีคณะกรรมการบริหารศูนย 
(๓) มีอาคาร  สถานที่  และบริเวณในเขตชุมชนนั้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ 
ขอ ๖ ใหศูนยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาอบรม  จริยธรรมตลอดจนจัดกิจกรรมดานศาสนาและประเพณีที่ดีงาม 

ของผูนับถือศาสนาอิสลามตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
(๒) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับศูนย  อิหมามประจํามัสยิด  ผูสอน  ผูเรียน 
(๓) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจําปตอสํานักงาน 
ขอ ๗ ใหอิหมามประจํามัสยิดย่ืนขอจัดต้ังศูนยตอนายทะเบียนโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดต้ังศนูย  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับคํารองพรอมเอกสาร

ที่ครบถวน  ตามแบบที่กําหนด 
ขอ ๘ การเลิกศูนย  ใหอิหมามประจํามัสยิดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมัสยิด   

ย่ืนคําขอตอนายทะเบียน  และรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบ 
ทรัพยสินของศูนยใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมัสยิด 
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หมวด  ๒ 
การบริหาร 

 
 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการ  โดยมีผูตรวจราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการเปนที่ปรึกษา  และมีกรรมการจํานวน  ๑๙  คน  ประกอบดวย 

(๑) ประธานศูนยประสานงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
เปนประธานกรรมการ 

(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดจํานวน  ๒  คน 
(๓) ประธานศูนยประสานงานชมรมตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๔) ประธานชมรมตาดีกา  ระดับจังหวัดจํานวน  ๓  คน 
(๕) ประธานชมรมอิหมามจังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  ๓  คน 
(๖) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  ๑  คน 
(๗) ผูแทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน  ๑  คน 
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  ๖  คน 
(๙) ผูอํานวยการสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการเขตที่  ๑๒  เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับเขตตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ  และติดตามประเมินผล 
(๒) จัดทําหลักสูตรตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
(๓) ใหคําแนะนําสนับสนุนสงเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนยรวมกับคณะกรรมการบรหิาร

ศูนยระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ  และระดับตําบล 
(๔) เสนอแนะการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต

ตอสํานักงาน 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา  

ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมมาประชุม  หรือไมอยูในที่ประชุม  ใหกรรมการที่มาประชมุเลอืกประธานคนหนึง่  

เปนประธานที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัด  จํานวน  ๑๑  คนประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูแทนที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย

เปนประธานกรรมการ 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๔) ผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด  จํานวน  ๑  คน 
(๕) ผูแทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด  จํานวน  ๒  คน 
(๖) ผูแทนชมรมอิหมามระดับจังหวัด  จํานวน   ๒   คน 
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
(๘) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต  ๑  ที่รับผิดชอบการศึกษาเอกชน   

เปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔),  (๕),  (๖)  และ  (๗)  เปนกรรมการ  และใหคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัด  ชมรมอิหมามระดับจังหวัด  ชมรมตาดีการะดับจังหวัด  แลวแตกรณีคัดเลือก
ผูแทน  ตามวรรคหนึ่ง  (๔),  (๕)  และ  (๖) 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยใหสอดคลองกับแนวทางที่คณะกรรมการบริหารศูนย

ระดับเขตตรวจราชการกําหนด 
(๒) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย 
(๓) แนะนํา  สนับสนุน  สงเสริมศูนยรวมกับคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอและระดับตําบล 
(๔) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหาร

ระดับเขตตรวจราชการ 
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๔ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ จํานวน  ๙  คน  ประกอบดวย 
(๑) นายอําเภอหรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
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(๒) ผูแทนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดในพื้นที่  จํานวน  ๑  คน 
(๓) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่  จํานวน  ๒  คน 
(๔) ผูแทนกรรมการอิสลามจังหวัด  จํานวน  ๑  คน 
(๕) ประธานชมรมอิหมามระดับอําเภอ 
(๖) เจาหนาที่วัฒนธรรมระดับอําเภอ 
(๗) เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ประธานชมรมตาดีการะดับอําเภอ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔),  (๕)  และ  (๖)  เปนกรรมการ 
ใหนายอําเภอดําเนินการคัดเลือกผูแทน  (๒)  และ  (๓)  ในพื้นที่  และคณะกรรมการอิสลาม

ประจําจังหวัดเลือกผูแทนตาม  (๔) 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดมทรัพยากรและประสานงานหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย 
(๒) นิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนยและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนย

ระดับจังหวัด 
(๓) กําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยในระดับอําเภอใหสอดคลองกับระดับจังหวัด 
(๔) กํากับดูแลการใชจายเงินของศูนย 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบล  จํานวน  ๗  คน  ประกอบดวย 
(๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดตําบล 
(๓) กํานัน 
(๔) ผูแทนอิหมามระดับตําบล จํานวน  ๑  คน 
(๕) ผูแทนผูสอนตาดีกา  จํานวน  ๑  คน 
(๖) ผูบริหารสถานศึกษา ที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเปนกรรมการ

และเลขานุการ 
(๗) ผูแทนชมรมตาดีกา  ระดับตําบล  จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ใหบุคคลตาม  (๒),  (๓),  (๔)  และ  (๕)  เปนกรรมการ 
ใหคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ  คัดเลือกกรรมการตาม  (๔),  (๕),  (๗) 
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารศูนยระดับตําบลมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานสงเสริมการพัฒนาศูนยในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย 
(๓) นิเทศติดตามประเมินผลและรายงานตอคณะกรรมการบริหารศูนยระดับอําเภอ 
(๔) ปฏิบติังานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารศูนย ประกอบดวยอิหมามประจํามัสยิดเปนประธานโดยตําแหนง  

และกรรมการอื่น  จํานวนไมนอยกวา  ๖  คน  แตไมเกิน  ๑๒  คน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจํามัสยิด  โดยมีผูสอนตาดีกาที่อิหมามแตงต้ังเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารศูนยตามวรรคหนึ่ง  มีวาระการดํารงตําแหนง  ๔  ป  พนวาระแลวอาจไดรับ
การแตงต้ังอีกได 

ขอ ๑๙ คณะกรรมการบริหารศูนย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการบริหารศูนยใหสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการบริหารศูนยในทุกระดับ 
(๒) จัดการศึกษาอบรมใหแกผูเรียนตามหลักสูตร 
(๓) สงเสริมและพัฒนาผูสอนใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังและถอดถอนผูสอน 
(๕) รายงานผลการดําเนินงานของศูนยตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๖) ดําเนินงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๑  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๔  

ขอ  ๑๖  และขอ  ๑๘  โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๓ 
ผูสอน 

 
 

ขอ ๒๑ ผูสอนมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) มีอายุต้ังแต  ๑๘  ปบริบูรณข้ึนไป 
(๓) มีความรูวิชาสามัญ  ไมตํ่ากวาการศึกษาภาคบังคับ  หรือเทียบเทาตามที่กําหนดในแผน 

การศึกษาแหงชาติ  หรือตามกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับแลวแตกรณี  และมีความรูดานศาสนา
อิสลามไมตํ่ากวาชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปที่  ๓  ของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง  (มุตาวัชซีเตาะฮ)  
หรือเทียบเทา  หรือมีประสบการณสอนศาสนาไมนอยกวา  ๓  ป  โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด 

(๔) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ขอ ๒๒ ใหอิหมามประจํามัสยิดแตงต้ังถอดถอนผูสอน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารศูนย  และรายงานการเปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียน 

 

หมวด  ๔ 
การสงเสริมและสนับสนนุ 

 
 

ขอ ๒๓ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณ  การพัฒนา
บุคลากร  การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการของศูนย  และกิจกรรมขององคกรตาดีกาทุกระดับ 

การสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รวมกับสํานักผูตรวจประจําเขตตรวจราชการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ

ของศูนย 
(๒) ทําหนาที่สํานักทะเบียนกลาง  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศูนย อิหมามประจํามัสยิด  ผูสอน  

ผูเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๕ ใหหลักสูตรอิสลามศึกษาฟรฎอีน  ประจํามัสยิด  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ที่ใชอยูกอนระเบียบนี้
ใชบังคับ  เปนหลักสูตรตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๖ ใหสถานสอนจริยศึกษา  (ตาดีกา)  ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
กอนระเบียบนี้ใชบังคับ เปนศูนยตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๗ ใหผูสอนที่ทําหนาที่อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  เปนผูสอนตามระเบียบนี้ 
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารสถานสอนจริยศึกษา  (ตาดีกา)  ที่ดําเนินการอยูกอน

ระเบียบนี้ใชบังคับปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยตามระเบียบนี้  
ทั้งนี้ไมเกิน  ๖๐  วัน  นับแตระเบียบนี้ประกาศใช 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


