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สาระที่  ๘ ภาษามลายูอักษรยาว ี

มาตรฐาน มย ๑  เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายู 
  เพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้  จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
  อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๒ ๑. ฟัง พูดประโยคค าสั่งและปฏิบัติตาม 

๒. อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ี  
   ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
๓. บอกความหมายค าท่ีก าหนด 

๑. ประโยคค าสั่งในห้องเรียน 
๒. การอ่าน เขียนพยางค์เปิดและพยางค์ปิด 

เช่น   ) ما ن  =  ن  + ما (
๓. การอ่าน และเขียนค านาม  ค าสรรพนาม 
๔. การอ่าน เขียนและบอกความหมายของ  
   ค าศัพท์ทีก่ าหนด เช่น  
     ๔.๑ ตาดีกา  
     ๔.๒ มัสยิด 
     ๔.๓ ห้องสมุด  
     ๔.๔ สิ่งแวดล้อม  
     ๔.๕ อาชีพ  
     ๔.๖ สัตว์ 
     ๔.๗ ผลไม้ 
     ๔.๘ และครอบครัว เป็นต้น 
๕. ฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่าใน   
    ชีวิตประจ าวัน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาพื้นฐาน          
 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีท่ี ๒ 

สาระที่ ๘  ภาษามลายูอักษรยาวี    
สาระการเรียนรู้ ภาษามลายูอักษรยาวี  
รหัส มย. ๑๒๑๐๑               เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

ศึกษาค้นคว้า ประโยคค าสั่งในห้องเรียน  การอ่าน  เขียนพยางค์ เช่น  )ماكن=    كن+    ما (    การอ่านและเขียน
ค านาม  ค าสรรพนาม การเขียนและบอกความหมายของค าศัพท์ที่ก าหนด  และฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคบอกเล่าใน
ชีวิตประจ าวันได้  

โดยใช้กระบวนการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด 
มย.๑ อต ๒/๑,๒/๒,๒/๓ 

รวม ๓ ตัวชี้วัด  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาพื้นฐาน          
 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีท่ี ๒ 

สาระที่ ๘  ภาษามลายูอักษรยาวี    
สาระการเรียนรู้ ภาษามลายูอักษรยาวี  
รหัส มย. ๑๒๑๐๑               เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 

ศึกษาค้นคว้า ประโยคค าสั่งในห้องเรียน  การอ่าน  เขียนพยางค์ เช่น  )ماكن=    كن+    ما (    การอ่านและเขียน
ค านาม  ค าสรรพนาม การเขียนและบอกความหมายของค าศัพท์ที่ก าหนด  และฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคบอกเล่าใน
ชีวิตประจ าวันได้  

โดยใช้กระบวนการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวช้ีวัด 
มย.๑ อต ๒/๑,๒/๒,๒/๓ 

รวม ๓ ตัวชี้วัด  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี       ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  ชื่อเรื่อง ห้องเรียนของฉัน     เวลา ๒ ชั่วโมง 
 

 
๑. สาระส าคัญ 
 การใช้ระโยคค าสั่งเป็นทักษะในการเรียนภาษามลายูอักษรยาวี  
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่  

 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  

๓. ตัวช้ีวัด 
 มฐ.๑ อต. ๒/๑ ฟัง พูดประโยคค าสั่งและปฏิบัติตาม 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถใช้ประโยคค าสั่งได้ 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ประโยคค าสั่งในห้องเรียน 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ประโยคค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดุอาอ์ก่อนเรียน และอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมๆ กัน 
๒. ให้นักเรียนทุกคนกล่าวแนะน าตัวเอง บอกชื่อ-นามสกุล  
ขั้นสอน 
๓. ให้ครูและนักเรียนสนทนาเรื่องข้อดีของการมีระเบียบวินัย ซึ่งประโยคค าสั่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้

นักเรียนมีระเบียบวินัย  
๔. ให้ครเูขียนประโยคค าสั่งบนกระดานด าแล้วอธิบายความหมายของประโยคค าสั่งในการสนทนาค าสั่งให้

นักเรียนฟัง 
๕. แล้วให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อม ๆ กัน 2-3 ครั้ง 
๖. ครูให้นักเรียนอ่านเป็นรายคน 
๗. ให้นักเรียนเขียนลงในสมุด 

 
ขั้นสรุป 
๘. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา 
๙. ร่วมกันอ่านดุอาอ์หลังเรียนและซูเราะห์อัลอัศรี 

     ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ประโยคค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ครูชวนนักเรียนสทนทนาและทบทวนประโยคค าสั่ง 
ขั้นสอน 
๓. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องประโยคค าสั่งพร้อมตัวอย่างตามครูพร้อม ๆ กัน  
๔. ครูเขียนประโยคค าสั่งง่ายๆ ในกระดาน ให้นักเรียนจดลงในสมุด อ่านตามครูพร้อมๆกัน 
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยคค าสั่ง 
๖. ครูก าหนดประโยทสนทนา ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ออกมาสนทนาหน้าชั้นเพื่อเก็บคะแนนทั้งหน่วย ครู

สังเกตการสนทนาของนักเรียน  
         ขั้นสรุป 

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

การจับคู่สนทนา 
๗.๒ เครื่องมือ 

แบบสังเกตการสนทนา 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
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ขั้นสรุป 
๘. นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมา 
๙. ร่วมกันอ่านดุอาอ์หลังเรียนและซูเราะห์อัลอัศรี 

     ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ประโยคค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ครูชวนนักเรียนสทนทนาและทบทวนประโยคค าสั่ง 
ขั้นสอน 
๓. นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องประโยคค าสั่งพร้อมตัวอย่างตามครูพร้อม ๆ กัน  
๔. ครูเขียนประโยคค าสั่งง่ายๆ ในกระดาน ให้นักเรียนจดลงในสมุด อ่านตามครูพร้อมๆกัน 
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยคค าสั่ง 
๖. ครูก าหนดประโยทสนทนา ให้นักเรียนจับคู่สนทนา ออกมาสนทนาหน้าชั้นเพื่อเก็บคะแนนทั้งหน่วย ครู

สังเกตการสนทนาของนักเรียน  
         ขั้นสรุป 

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

การจับคู่สนทนา 
๗.๒ เครื่องมือ 

แบบสังเกตการสนทนา 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินผลการสนทนา 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
4 3 2 1 

ความถูกต้อง ออกเสียงค าศัพท์และ
ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง 
เน้นหนักในค า / 
ประโยคอย่างสมบูรณ์ 

ออกเสียงค าศัพท์และ
ประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง มี
เสียงเน้นหนักในค า / 
ประโยคเป็นส่วนใหญ่ 

ออกเสียงค าศัพท์
และประโยคได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
ขาดการออกเสียง
เน้นหนัก 

ออกเสียงค าศัพท์และ
ประโยคไม่ถูกต้องท า
ให้สื่อสารไม่ได้ 

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  
พูดชัดเจน  ท าให้
สื่อสารได้ 

พูดตะกุกตะกักบ้าง  
แต่ยังพอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค าๆ แต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

พูดได้บางค าท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

การแสดงท่าทาง 
น้ าเสียงประกอบ 

แสดงท่าทางและพูด
ด้วยน้ าเสียงเหมาะสม
กับบทสนทนา 

พูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบท
สนทนา แต่ไม่มีท่าทาง
ประกอบ 

พูดเหมือนอ่าน  ไม่
เป็นธรรมชาติ  ขาด
ความน่าสนใจ 

พูดได้น้อยมาก 

 
การประเมินผลรวม  มีระดับคุณภาพดังนี้ 

คะแนน    10-12  หมายถึง        ดีมาก  
คะแนน    7-9     หมายถึง        ดี  
คะแนน    4-6      หมายถึง        พอใช้  
คะแนน    1-3      หมายถึง        ปรับปรุง 
 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 บทสนทนาที่ครูก าหนด 
 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 

 จับคู่สนทนาตามบทสนทนาที่ครูก าหนด   
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ชื่อเรื่อง มารู้จักพยางค์              เวลารวม   ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๒.๑ เรื่อง รู้จักพยางค์เปิด   เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่านและเขียนพยางแบบเปิด เป็นทักษะพ้ืนฐานในการอ่านและเขียนค าภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต. ๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ีก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่ ๑  (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบเปิด) 

 ขั้นน า 
๑. อ่านดุอาอ์ก่อนเรียน และอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมๆ กัน 
๒. ครูชวนนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมา 
ขั้นสอน 
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการสะกดค าแบบพยางค์เปิด 
๔ . ครูอธิบายเกี่ยวกับตัวสะกดค าแบบพยางค์เปิดในภาษามลายูในนักเรียนฟัง พร้อมกับยกตัวอย่างใน

กระดาน 
๕ . ครูเขียนค าพยางค์แบบเปิดบนกระดาน และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดหลังจากนั้นครูอ่านให้นักเรียนฟัง

แล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ กัน 
๖ . ครูชูบัตรค าพยางค์แบบเปิด ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนคัดลงในสมุดของนักเรียน 

10



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ชื่อเรื่อง มารู้จักพยางค์              เวลารวม   ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๒.๑ เรื่อง รู้จักพยางค์เปิด   เวลาเรียน  ๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่านและเขียนพยางแบบเปิด เป็นทักษะพ้ืนฐานในการอ่านและเขียนค าภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต. ๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ีก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่ ๑  (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบเปิด) 

 ขั้นน า 
๑. อ่านดุอาอ์ก่อนเรียน และอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมๆ กัน 
๒. ครูชวนนักเรียนสนทนาทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมา 
ขั้นสอน 
๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการสะกดค าแบบพยางค์เปิด 
๔ . ครูอธิบายเกี่ยวกับตัวสะกดค าแบบพยางค์เปิดในภาษามลายูในนักเรียนฟัง พร้อมกับยกตัวอย่างใน

กระดาน 
๕ . ครูเขียนค าพยางค์แบบเปิดบนกระดาน และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดหลังจากนั้นครูอ่านให้นักเรียนฟัง

แล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ กัน 
๖ . ครูชูบัตรค าพยางค์แบบเปิด ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนคัดลงในสมุดของนักเรียน 
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ขั้นสรุป 
๗ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
๘ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

 ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบเปิด)
ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ครูทบทวนการสะกดพยางแบบเปิดตามที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว และถามนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจ 
ขั้นสอน 
๓ . ครูอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคาบที่แล้วเกี่ยวกับตัวสะกดผสมให้นักเรียนฟังอีกครั้ง พร้อมกับยกตัวอย่างใน

กระดาน 
๔ . ครูเขียนค าทีม่ีตัวสะกดพยางค์แบบเปิดลงบนกระดาน นักเรียนบันทึกลงในสมุด 
๕ . ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนคัดตัวสะกด ลงในสมุด 
ขั้นสรุป 
๖ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องตัวสะกดพยางค์แบบเปิด 
๗ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗ . การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

ทดสอบการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือ 

 แบบทดสอบและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

12



เกณฑ์การประเมินการเขียน 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของตัวอักษร
สม่ าเสมอ เหมาะสม และ
เว้นวรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 3 ค า ผิดตั้งแต่ 3 ค าข้ึนไป 
3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอยลบ 
หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า 1 - 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า มากกว่า 3 แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่าเวลา 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน   9 - 12      เท่ากับ    ดี  

 เท่ากับ   พอใช้ คะแนน   5 - 8  
คะแนน  1 -  4   เท่ากับ   ปรับปรุง 

๘. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
บัตรค า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การอ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ชื่อเรื่อง มารู้จักพยางค์  เวลารวม  ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๒.๒ เรื่อง รู้จักพยางค์ปิด   เวลา  ๒ ชั่วโมง 
 

 

๑. สาระส าคัญ 
 การอ่านและเขียนพยางแบบปิด เป็นทักษะพ้ืนฐานในการอ่านและเขียนค าภาษามลายูอักษรยาวี 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
 มฐ.๑ อต. ๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ีก าหนดและประโยคบอกเล่า 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สามารถอ่านและเขียนพยางค์แบบปิดได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนพยางค์แบบปิด 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบปิด) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดุอาอ์ก่อนเรียน และอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พร้อมๆ กัน 
 ๒ . ครูทบทวนตัวสะกดพยางค์แบบเปิดตามที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว และถามนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจ 
         ขั้นสอน 

๓. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการสะกดค าแบบพยางค์ปิด 
 ๔ . ครูอธิบายเกี่ยวกับตัวสะกดค าแบบพยางค์ปิดในภาษามลายูในนักเรียนฟัง พร้อมกับยกตัวอย่างในกระดาน 

๕ . ครูเขียนค าพยางค์แบบปิดบนกระดาน และให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดหลังจากนั้นครูอ่านให้นักเรียนฟัง
แล้วให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆ กัน 

๖ . ครูชูบัตรค าพยางค์แบบปิด ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกัน 
ขั้นสรุป 
๗ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 

 ๘ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน  

 ชั่วโมงที่ 2 (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบปิด) 
 ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ครูทบทวนตัวสะกดพยางค์แบบปิดตามที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว และถามนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจ 

          ขั้นสอน 
๓ . ครูอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคาบที่แล้วเกี่ยวกับตัวสะกดพยางค์แบบปิดให้นักเรียนฟังอีกครั้ง พร้อมกับ

ยกตัวอย่างในกระดาน 
๔ . ครูเขียนค าที่มีตัวสะกดลงบนกระดาน นักเรียนบันทึกลงในสมุดแล้วให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อมๆ กัน 
๕ . ครูชูบัตรค าตัวสะกดพยางค์แบบปิดในภาษามลายู ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนคัดลงในสมุด 

         ขั้นสรุป 
๖ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องตัวสะกดผสมว่ามีกีตัวอะไรบ้าง 
๗ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗ . เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของตัวอักษร
สม่ าเสมอ เหมาะสม และ
เว้นวรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 3 ค า ผิดตั้งแต่ 3 ค าข้ึนไป 
3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอยลบ 
หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า 1 - 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า มากกว่า 3 แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่าเวลา 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน   9 - 12      เท่ากับ    ดี  
คะแนน   5 - 8   เท่ากับ   พอใช้ 
คะแนน  1 -  4   เท่ากับ   ปรับปรุง 

๘. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
บัตรค า 

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอ่าน 
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 ชั่วโมงที่ 2 (เรื่อง การเขียนและอ่านพยางค์แบบปิด) 
 ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ครูทบทวนตัวสะกดพยางค์แบบปิดตามที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว และถามนักเรียนตามที่นักเรียนเข้าใจ 

          ขั้นสอน 
๓ . ครูอธิบายเพิ่มเติมต่อจากคาบที่แล้วเกี่ยวกับตัวสะกดพยางค์แบบปิดให้นักเรียนฟังอีกครั้ง พร้อมกับ

ยกตัวอย่างในกระดาน 
๔ . ครูเขียนค าที่มีตัวสะกดลงบนกระดาน นักเรียนบันทึกลงในสมุดแล้วให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อมๆ กัน 
๕ . ครูชูบัตรค าตัวสะกดพยางค์แบบปิดในภาษามลายู ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนคัดลงในสมุด 

         ขั้นสรุป 
๖ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องตัวสะกดผสมว่ามีกีตัวอะไรบ้าง 
๗ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗ . เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของตัวอักษร
สม่ าเสมอ เหมาะสม และ
เว้นวรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ถูกต้อง 

ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ไม่ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 3 ค า ผิดตั้งแต่ 3 ค าข้ึนไป 
3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอยลบ 
หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า 1 - 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า มากกว่า 3 แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่าเวลา 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน   9 - 12      เท่ากับ    ดี  
คะแนน   5 - 8   เท่ากับ   พอใช้ 
คะแนน  1 -  4   เท่ากับ   ปรับปรุง 

๘. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
บัตรค า 

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน
การอ่าน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  ชื่อเรื่อง มารู้จักพยางค์ เวลารวม  ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๒.๓ เรื่อง รู้จักพยางค์ เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิดและแบบปิด เป็นทักษะพื้นฐานในการอ่านและเขียนค าภาษามลายูอักษร

ยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต. ๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าท่ีก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิดและแบบปิดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านและเขียนพยางค์แบบเปิดและแบบปิด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง (การรู้จักพยางค์) 

 ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะฮฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ครูซักถามเกี่ยวกับพยางค์แบบเปิดและปิด ให้นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 

 ขั้นสอน 
๓ . ครชูวนสนทนาความแตกต่างระหว่างพยางค์แบบเปิดและแบบปิด  
๔ . ครูชูบัตรค าที่เตรียมไว้ ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนชี้ให้เห็นว่าค าใดเป็นพยางค์แบบเปิดและ

ค าใดเป็นพยางค์แบบปิด 
๕ . ครูเขียนค าศัพท์ที่ประกอบด้วยพยางค์แบบเปิดและแบบปิด แล้วให้นักเรียนอ่านตาม และให้คัดลงในสมุด 
๖ . ครูให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับพยางค์ 

 ขั้นสรุป 
๗ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
๘ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

     ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง การรู้จักพยางค์)
 ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะฮฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับพยางค์แบบเปิดและแบบปิดที่ได้เรียนมา 

    ขั้นสอน 
๓ . ครูให้นักเรียนอ่านค าเป็นรายบุคคลครูสังเกตการณ์อ่านของนักเรียนและให้คะแนน 
๔ . ครเูขียนค าที่มีพยางค์แบบเปิดและแบบปิดลงบนกระดานให้นักเรียนเขียนลงสมุดและแจกแจงค าใดเป็น

พยางค์แบบเปิดหรือแบบปิดส่งครู 
๕ . ครูอ่านค าที่ก าหนดและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บคะแนน 

   ขั้นสรุป 
๖ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมกัน 
๗ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗ . การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

สังเกตการอ่านเป็นรายบุคคล 
๗.๒ เครื่องมือ 

แบบสังเกตการอ่าน 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

 การอ่านผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. การออกเสียง
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้องชัดเจน 80-
100% 

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางครั้ง 79 -60% 

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 60 % 

2. ความคล่อง
แคล้วและความ
แม่นย า 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ
ด้วยความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มีความม่ันใจ
สูง 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ  
ด้วยความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็นบางครั้ง 
ยังขาดความมั่นใจ 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ
ไม่คล่องแคล่ว ไม่แม่นย า 
และไม่มีความมั่นใจ 
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 ขั้นสรุป 
๗ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป 
๘ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

     ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง การรู้จักพยางค์)
 ขั้นน า 
๑ . นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะฮฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒ . ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับพยางค์แบบเปิดและแบบปิดที่ได้เรียนมา 

    ขั้นสอน 
๓ . ครูให้นักเรียนอ่านค าเป็นรายบุคคลครูสังเกตการณ์อ่านของนักเรียนและให้คะแนน 
๔ . ครเูขียนค าที่มีพยางค์แบบเปิดและแบบปิดลงบนกระดานให้นักเรียนเขียนลงสมุดและแจกแจงค าใดเป็น

พยางค์แบบเปิดหรือแบบปิดส่งครู 
๕ . ครูอ่านค าที่ก าหนดและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมๆกันแล้วให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคลเพื่อเก็บคะแนน 

   ขั้นสรุป 
๖ . ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปพร้อมกัน 
๗ . นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗ . การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

สังเกตการอ่านเป็นรายบุคคล 
๗.๒ เครื่องมือ 

แบบสังเกตการอ่าน 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

 การอ่านผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. การออกเสียง
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้องชัดเจน 80-
100% 

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางครั้ง 79 -60% 

อ่านออกเสียงสระภาษา
มลายู ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 60 % 

2. ความคล่อง
แคล้วและความ
แม่นย า 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ
ด้วยความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มีความม่ันใจ
สูง 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ  
ด้วยความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็นบางครั้ง 
ยังขาดความมั่นใจ 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ
ไม่คล่องแคล่ว ไม่แม่นย า 
และไม่มีความมั่นใจ 
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เกณฑ์การตัดสิน คะแนน   5 - 6        เท่ากับ    ดี                        

คะแนน   3 - 4        เท่ากับ   พอใช้     
คะแนน   1 - 2       เท่ากับ   ปรับปรุง 

 
๘ . ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

๘.๑ แบบฝึกหัด 
๘.๒ บัตรค าศัพท์ 
 

๙ . ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- 

 
  

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี     ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่อง ค านามและค าสรรพนาม      เวลารวม  ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๓.๑ เรื่อง ค านามน่ารู้    เวลาเรียน  ๓  ชั่วโมง 
 

 
๑. สาระส าคัญ  

การอ่านและเขียนค านาม ค าสรรพนามเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนภาษามลายูอักษรยาวี 
 ๒. มาตรฐานการเรียนรู้  

 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

       
๓. ตัวช้ีวัด 

มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
 

 ๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อ่านและเขียนค านามได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
 ค านาม  

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง รู้จักค านาม) 

          ขั้นน า 
 ๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
 ๒. ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบทเรียนที่เคยเรียนมา พยายามให้นักเรียนได้พูดออกมาให้มากที่สุด 

         ขั้นสอน 
๓. ครชูี้แจงถึงบทเรียนใหม่เกี่ยวกับค านาม ซึ่งให้ยกตัวอย่างค านามที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียน เพื่อที่จะให้

นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าค านามหมายถึงอะไร  
๔. ครูซักถามนักเรียนแต่ละคนให้บอกค านาม 

 ๕. ให้ครูจดค านามวงบนกระดานด า ให้อ่านพร้อมๆกัน และให้นักเรียนจดบันทึกค านามลงในสมุด 
 ๖. ครูซักถามนักเรียนแต่ละคนให้อ่านค าในกระดานด า แล้วให้นักเรียนอื่นๆ อ่านตาม 

          ขั้นสรุป 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค านาม 

๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี     ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่อง ค านามและค าสรรพนาม      เวลารวม  ๖  ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๓.๑ เรื่อง ค านามน่ารู้    เวลาเรียน  ๓  ชั่วโมง 
 

 
๑. สาระส าคัญ  

การอ่านและเขียนค านาม ค าสรรพนามเป็นทักษะพ้ืนฐานในการเรียนภาษามลายูอักษรยาวี 
 ๒. มาตรฐานการเรียนรู้  

 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

       
๓. ตัวช้ีวัด 

มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
 

 ๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
อ่านและเขียนค านามได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
 ค านาม  

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง รู้จักค านาม) 

          ขั้นน า 
 ๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
 ๒. ชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับบทเรียนที่เคยเรียนมา พยายามให้นักเรียนได้พูดออกมาให้มากที่สุด 

         ขั้นสอน 
๓. ครชูี้แจงถึงบทเรียนใหม่เกี่ยวกับค านาม ซึ่งให้ยกตัวอย่างค านามที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียน เพื่อที่จะให้

นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าค านามหมายถึงอะไร  
๔. ครูซักถามนักเรียนแต่ละคนให้บอกค านาม 

 ๕. ให้ครูจดค านามวงบนกระดานด า ให้อ่านพร้อมๆกัน และให้นักเรียนจดบันทึกค านามลงในสมุด 
 ๖. ครูซักถามนักเรียนแต่ละคนให้อ่านค าในกระดานด า แล้วให้นักเรียนอื่นๆ อ่านตาม 

          ขั้นสรุป 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปค านาม 

๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
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 ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ความเข้าใจในค านาม) 

         ขั้นน า 
 ๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
 ๒. ทบทวนความเข้าใจในค านามของนักเรียน ด้วยการซักถามนักเรียนทั้งหมดและสุ่มถามนักเรียนแต่ละคน 

         ขั้นน า 
 ๓. ครูแจกใบความรู้เรื่องค านาม 
 ๔. นักเรียนท าใบงานที่ ........... ค านาม 

         ขั้นน า 
 ๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
 ๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
    ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การต่อยอดความเข้าใจในค านาม) 

         ขั้นน า 
 ๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
 ๒. ครูชวนนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับค านามที่อยู่รอบๆตัว  
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ครูยกตัวอย่างค านามในประเภทต่างๆ เช่น ชื่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 ๔. ให้นักเรียนบอกค านามในประเภทต่างๆ ตามที่ครูก าหนดไว้ในกระดานด า แล้วครูคอยจดบันทึกใน
กระดานด า ให้ได้ประเภทละ ๕ ค า 

๕. ให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกัน และจดลงในสมุด 
 ๕. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

         ขั้นสรุป 
 ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
 ๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
 
๗. การวัดและประเมินผล 

๗.๑ วธิีการ 
  สังเกตการอ่านเป็นรายบุคคล 
 ๗.๒ เครื่องมือ  

 ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมินพูด  

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (3) ดี (2) ควรปรับปรุง (1) 
1.การออกเสียง ออกเสียงถูกต้องตาม 

หลักการออกเสียง 
มีเสียงเน้นหนักในค า  
ประโยคอย่างสมบูรณ์ 

ออกเสียงค า  ประโยค 
ได้ถูกต้อง มีเสียง 
เน้นหนักในค า  
ประโยคเป็นส่วนใหญ่ 

ออกเสียงค า  ประโยค 
ผิดหลักการ ไม่เน้น 
เสียง ท าให้สื่อสาร 
ไม่ได้ 

2.พูดตามเรื่องและ
บทบาท 

พูดได้ตรงตามเรื่อง 
และบทบาทที่ได้รับ 
มอบหมาย 

พูดเบี่ยงเบนเล็กน้อย 
จากเนื้อเรื่องและ 
บทบาทท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

พูดไม่ตรงตาม 
เรื่องและบทบาท 
ที่ได้รับมอบหมาย 

3.ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง ไม่ติดขัด 
พูดชัดเจน ท าให้สื่อสาร 
ได้ดี 

พูดตะกุกตะกักบ้าง 
แต่ยังพอสื่อสารได้ 

พูดเป็นค า ๆ หยุดเป็น 
ช่วง ๆ ท าให้สื่อสาร 
ได้ไม่ชัดเจน 

4. ความตรง
ประเด็น 
 

ท่องตรงประเด็น  ท่องค่อนข้างตรงประเด็น  ท่องไม่ตรงประเด็น  

5.การแสดงท่าทาง 
น้ าเสียง 

แสดงท่าทางประกอบ 
และพูดโดยใช้น้ าเสียง 
เหมาะสมกับบทบาท 
และสถานการณ์ 

พูดโดยไม่ค่อยแสดง 
ท่าทางประกอบ 
น้ าเสียงไม่ค่อย 
เหมาะสมกับบทบาท 
และสถานการณ์ 

พูดเหมือนอ่าน 
ไม่เป็นธรรมชาติ 
ยืนนิ่ง ๆ ไม่มีท่าทาง 
ท าให้การสื่อสาร 
ขาดความน่าสนใจ 

 
เกณฑ์การตัดสิน/ระดับคุณภาพ 
   10 - 15   ระดับ  ดี     
    6 – 9   ระดับ  พอใช้   
    1– 5   ระดับ   ปรับปรุง    
    เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับ  “พอใช้”   ขึ้นไป 
 

๘. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบความรู้ 
 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ๙.๑ จดบันทึกค า 
 ๙.๒ ใบงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 

สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่อง ค านามและค าสรรพนาม   เวลา ๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๓.๒ เรื่อง ค าสรรพนามที่ควรรู้    เวลา ๓ ชั่วโมง 
 

 
๑. สาระส าคัญ  

การเรียนรู้ค าสรรพนามเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสื่อสารภาษามลายู เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้  

 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมี
ประสิทธิภาพ 

 
๓. ตัวช้ีวัด 

มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อ่านและเขียนค าสรรพนามได้ 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 

การอ่านและการเขียนค าสรรพนาม 
 
๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง รู้จักค าสรรพนาม) 

         ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์และดุอาอก่อนเรียน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
          ขั้นสอน 
๓. ครูอธิบายเรื่องค าสรรพนามและหน้าที่ของค าสรรพนามจนนักเรียนเข้าใจ 
๔. ให้ครูอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค านามและค าสรรพนาม 
๕. ครเูขียนค าสรรพนามลงบนกระดานด า แล้วให้นักเรียนจดลงบนสมุดและให้อ่านพร้อมๆกัน 
๖. ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนด้วยการสอบถามนักเรียนแบบทั้งชั้นและแบบรายบุคคล 

 

   ขั้นน า 
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

   ชั่วโมงท่ี 2 (ประเภทของค าสรรพนาม) 
  ขั้นน า 

       ๙. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์และดุอาอก่อนเรียน
    ๑๐. ร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องค าสรรพนามที่เคยเรียนมา 
   ขั้นสอน 

๑. ครสูอนประเภทของค าสรรพนาม และอธิบายจนนักเรียนเข้าใจ 
๒. ให้ครูเขียนแผนผังประเภทของค าสรรพนามบนกระดานด า และให้นักเรียนอ่านตาม 
๓. ให้ซักถามความเข้าใจของนักเรียนเรื่อค าสรรพนาม โดยการถามนักเรียนแต่ละคน 
๔. ให้นักเรียนอ่านค าสรรพนามบนกระดานด าแล้วจดลงสมุด 

   ขั้นสรุป 
๕. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาที่นักเรียนส่ง 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

     ชั่วโมงที่ 3 
   ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
๒. ร่วมกันทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมา 

   ขั้นสอน 
๓. ครูให้นักเรียนสรุปผังความคิดเก่ียวกับค าสรรพนาม   
๔. นักเรียนสรุปเป็นผังความคิด 
๕. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

   ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗ .การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการ 

การน าเสนอผังความคิด 
๗.๒ เครื่องมือ 

- สังเกต 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
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   ขั้นน า 
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

   ชั่วโมงท่ี 2 (ประเภทของค าสรรพนาม) 
  ขั้นน า 

       ๙. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์และดุอาอก่อนเรียน
    ๑๐. ร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องค าสรรพนามที่เคยเรียนมา 
   ขั้นสอน 

๑. ครสูอนประเภทของค าสรรพนาม และอธิบายจนนักเรียนเข้าใจ 
๒. ให้ครูเขียนแผนผังประเภทของค าสรรพนามบนกระดานด า และให้นักเรียนอ่านตาม 
๓. ให้ซักถามความเข้าใจของนักเรียนเรื่อค าสรรพนาม โดยการถามนักเรียนแต่ละคน 
๔. ให้นักเรียนอ่านค าสรรพนามบนกระดานด าแล้วจดลงสมุด 

   ขั้นสรุป 
๕. ครูและนักเรียนสรุปเนื้อหาที่นักเรียนส่ง 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

     ชั่วโมงที่ 3 
   ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
๒. ร่วมกันทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนมา 

   ขั้นสอน 
๓. ครูให้นักเรียนสรุปผังความคิดเก่ียวกับค าสรรพนาม   
๔. นักเรียนสรุปเป็นผังความคิด 
๕. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

   ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗ .การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการ 

การน าเสนอผังความคิด 
๗.๒ เครื่องมือ 

- สังเกต 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
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๘. แหล่งการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 

๙ .ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ ผังความคิด 
๙.๒ การน าเสนอ  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๑ เรื่อง โรงเรียนตาดีกา  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าท่ีก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกา 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
       ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์โรงเรียนตาดีกา) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

     ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกาของเรา 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น  โรงเรียนตาดีกาของเรามีใครบ้าง  มีอุปกรณ์การเรียนใดบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖.. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๑ เรื่อง โรงเรียนตาดีกา  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าท่ีก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกา 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
       ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์โรงเรียนตาดีกา) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

     ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนตาดีกาของเรา 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น  โรงเรียนตาดีกาของเรามีใครบ้าง  มีอุปกรณ์การเรียนใดบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖.. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 
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           ขั้นสรุป 
๘. ร่วมกันสรุปจากการเรียน 
๙. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

 ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง ค าศัพท์โรงเรียนตาดีกา) 
 ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 

    ขั้นสอน 
๓. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๔. นักเรียนอ่านและสะกดค าศัพท์ทีละคน 
๕. ให้นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ 

 ๖. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
    ขั้นน า 

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๒ เรื่อง มัสยิด  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับมัสยิด 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
      ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับมัสยิด) 

 ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

    ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับมัสยิด 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น ที่มัสยิดมีไว้เพ่ืออะไร เราไปตอนไหน มีใครบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 

26



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๒ เรื่อง มัสยิด  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับมัสยิด 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
      ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับมัสยิด) 

 ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

    ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับมัสยิด 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น ที่มัสยิดมีไว้เพ่ืออะไร เราไปตอนไหน มีใครบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 
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 ขั้นสรุป 
๗. ร่วมกันสรุปจากการเรียน 
๘. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

     ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง ค าศัพท์เก่ียวกับมัสยิด) 
 ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 

    ขั้นสอน 
๓. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๔. นักเรียนอ่านและสะกดค าศัพท์ทีละคน 
๕. ให้นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ 

  ๖. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
    ขั้นน า 

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๓ เรื่อง ห้องสมุด  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุด 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุด) 

   ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

 ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับห้องสมุด 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น ห้องสมุดอยู่ที่ไหน มีไว้เพ่ืออะไร เราไปตอนไหน มีใครบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๓ เรื่อง ห้องสมุด  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุด 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุด) 

   ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 

 ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับห้องสมุด 
๓. ตั้งค าถามชวนนักเรียนคิด   เช่น ห้องสมุดอยู่ที่ไหน มีไว้เพ่ืออะไร เราไปตอนไหน มีใครบ้าง  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  
๗. ทดสอบการอ่านทีละคน 
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     ขั้นสรุป 
๘. ร่วมกันสรุปจากการเรียน 
๙. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

     ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง ค าศัพท์เก่ียวกับห้องสมุด) 
    ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 

    ขั้นสอน 
๓. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๔. นักเรียนอ่านและสะกดค าศัพท์ทีละคน 
๕. ให้นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ 

  ๖. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
    ขั้นน า 

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๔ เรื่อง อาชีพ  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าท่ีก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน     
ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ 
๓. ครูชวนนักเรียนสนทนาเรื่องอาชีพต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  ๗ ทดสอบ
การอ่านทีละคน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๔ เรื่อง อาชีพ  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าท่ีก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน     
ขั้นสอน 
๒. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพ 
๓. ครูชวนนักเรียนสนทนาเรื่องอาชีพต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก  
๔. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม
๕. นักเรียนฝึกอ่านและสะกดค าศัพท์ 
๖. ให้นักเรียนเล่นเกมโดยครูชูภาพ  ให้นักเรียนแข่งกันอ่านและสะกดค า  ๗ ทดสอบ
การอ่านทีละคน 
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     ขั้นสรุป 
๘. ร่วมกันสรุปจากการเรียน 
๙. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน      

ชั่วโมงที่ ๒  (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ) 
      ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะหฺและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 
 ขั้นสอน 
๓. ครูน าบัตรค าพร้อมภาพประกอบ อ่านออกเสียงแล้วให้นักเรียนอ่านตาม 
๔. นักเรียนอ่านและสะกดค าศัพท์ทีละคน 
๕. ให้นักเรียนฝึกเขียนค าศัพท์ 

  ๖. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน    
    ขั้นน า 
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 
๘. นักเรียนอ่านดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮฺอัล-อัสรีพร้อมๆกัน 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์   เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๕ เรื่อง ผลไม้    เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาตีหะฮฺและดุอาอฺก่อนเรียน 
๒. ให้ครูทบทวนค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนแล้ว 

   ขั้นสอน 
๓. ครูเปิดซีดีเพลงเกี่ยวกับผลไม้ให้นักเรียนฟัง และให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ผลไม้  แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามครูทีละค า 

พร้อมบอกความหมาย 
๕. ตัวแทนนักเรียนอ่านน าค าศัพท์ในบัตรค าเกี่ยวกับผลไม้  และให้เพ่ือนๆ อ่านตาม  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์   เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๕ เรื่อง ผลไม้    เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้) 

    ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาตีหะฮฺและดุอาอฺก่อนเรียน 
๒. ให้ครูทบทวนค าศัพท์ต่างๆ ที่เรียนแล้ว 

   ขั้นสอน 
๓. ครูเปิดซีดีเพลงเกี่ยวกับผลไม้ให้นักเรียนฟัง และให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ผลไม้  แล้วให้นักเรียนออกเสียงตามครูทีละค า 

พร้อมบอกความหมาย 
๕. ตัวแทนนักเรียนอ่านน าค าศัพท์ในบัตรค าเกี่ยวกับผลไม้  และให้เพ่ือนๆ อ่านตาม  
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๖. ครูสุ่มบัตรค าค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้  แล้วให้นักเรียนอ่านทีละคนตามเลขที่  พร้อมบอกความหมาย เพื่อ
เก็บคะแนน 

     ขั้นสรุป 
๗. ให้นักเรียนสรุปบทเรียน 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

     ชั่วโมงที่ ๒ 
     ขั้นน า 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาตีหะฮฺและดุอาอฺก่อนเรียน 
๒. ร่วมกันทบทวนค าศัพท์ผลไม่ที่เรียนมา 

    ขั้นสอน 
๓. ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์เรื่องผลไม้แล้วให้นักเรียนตอบเพ่ือเป็นการทบทวนอีกครั้ง 
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้บนแถบประโยคที่ครูแจกและน าเสนอหน้า

ชั้นเรียน และเขียนค าศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ลงในสมุด 
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปค าศัพท์เก่ียวกับผลไม้ 
๖. ครูให้นักเรียนสรุปค าศัพท์พร้อมยกตัวอย่างที่ได้เรียนมาทั้งหน่วยให้ได้มากท่ีสุดเป็นผังความคิด เป็นงาน

รายบุคคล ตกแต่งให้สวยงามส่งครู 
     ขั้นสรุป 

๗ .สรุปบทเรียน 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์  เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๖ เรื่อง ครอบครัว   เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว) 

 ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ให้ครูชวนคุยเรื่องครอบครัว ว่าครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง 
๔. ครูสอนค าศัพท์ใหม่ ซึ่งเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว จากนั้นครูอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง 1 - 2 ครั้ง 

แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายของค าศัพท์แต่ละค า 
๕. เมื่อนักเรียนสามารถจ าค าศัพท์ได้แล้ว จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน เลือกบัตรภาพที่มีความหมายตรงกับค า

ที่ครูออกเสียง และด าเนินกิจกรรมนี้กับค าอ่ืนๆ จนครบทุกค า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์  เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๖ เรื่อง ครอบครัว   เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว) 

 ขั้นน า 
๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ให้ครูชวนคุยเรื่องครอบครัว ว่าครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง 
๔. ครูสอนค าศัพท์ใหม่ ซึ่งเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว จากนั้นครูอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟัง 1 - 2 ครั้ง 

แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง สะกด และบอกความหมายของค าศัพท์แต่ละค า 
๕. เมื่อนักเรียนสามารถจ าค าศัพท์ได้แล้ว จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน เลือกบัตรภาพที่มีความหมายตรงกับค า

ที่ครูออกเสียง และด าเนินกิจกรรมนี้กับค าอ่ืนๆ จนครบทุกค า 
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      ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน 
๗. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

    ชั่วโมงท่ี ๒ 
    ขั้นน า 

๑. ครูและนักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ร่วมกันทบทวนความรู้จากที่เรียนมา 

     ขั้นสอน 
๓. ครูเขียนค าศัพท์ที่จะสอนบนกระดานด าพร้อมความหมาย นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่เขียนบนกระดานด าตาม

ครูพร้อมๆกัน นักเรียนเขียนลงในสมุดส่งครูพร้อมอ่านที่ละคนครูสังเกตการอ่านของนักเรียนแล้วให้คะแนน 
๔. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดทบทวนสิ่งที่เรียนในชั้นเรียน เป็นการบ้านและเก็บเป็นผลงาน 

    ขั้นสรุป 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนค าศัพท์เกี่ยวกับเพ่ือน 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์   เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๗ เรื่อง สัตว์   เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์) 

    ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และดุอาอฺพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูชูบัตรค าเก่ียวกับสัตว์ให้นักเรียนอ่านตามครูดัง ๆ พร้อมกัน 
๔. ครูและนักเรียนสนทนาซักถามเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์จากบัตรค า 
๕. ให้ผู้เรียนสะกดค าศัพท์จากบัตรค าแล้วเขียนลงในกระดาน แล้วให้นักเรียนจดลงสมุดส่งครู พร้อมอ่านเป็น

รายบุคคล เพ่ือตรวจให้คะแนน 
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          ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันทบทวนความรู้เรื่องค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ 
๗ ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

   ชั่วโมงท่ี ๒ 
   ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และดุอาอฺพร้อมๆกัน 
๒. ทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ 
ขั้นสอน 
๓. น าค าศัพท์ที่ก าหนด มาสนทนาซักถามว่ามีพยัญชนะใดบ้างที่เป็นสระและเป็นตัวสะกด มีทั้งหมดกี่ค า และ

อ่านอย่างไร นักเรียนร่วมสนทนากับครู 
๔. ครูเขียนขึ้นกระดานสรุปให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนบันทึกลงสมุด 

ครูให้นักเรียนดูภาพสัตว์ อ่านค าใต้ภาพตามครู และอ่านด้วยตนเองพร้อมๆกัน  
๕. ครูให้นักเรียนท าใบงาน เขียนชื่อใต้ภาพที่เกี่ยวกับสัตว์พร้อมตกแต่งรูปภาพให้สวยงามส่งครูตามเวลาที่

ก าหนด 
    ขั้นสรุป 

๖. ร่วมกันทบทวนความรู้ที่เรียน 
๗. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๘ เรื่อง สิ่งแวดล้อม เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 

    ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และดุอาอฺพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูชูบัตรค าเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ให้นักเรียนอ่านตามครูดัง ๆ พร้อมกัน 
๔. สนทนาซักถามเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์จากบัตรค า 
๕. ให้ผู้เรียนสะกดค าศัพท์จากบัตรค าแล้วเขียนลงในกระดาน แล้วให้นักเรียนจดลงสมุดส่งครู พร้อมอ่านเป็น

รายบุคคล เพ่ือตรวจให้คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  ชื่อเรื่อง มารู้จักค าศัพท์ เวลา ๑๖ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๔.๘ เรื่อง สิ่งแวดล้อม เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การอ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานในการสร้างประโยคภาษามลายูอักษรยาวี 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 
       อต.๒/๓ บอกความหมายค าที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นักเรียนอ่านค าศัพท์ที่ก าหนดได้และบอกความหมายได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 
อ่าน เขียนและบอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม) 

    ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และดุอาอฺพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูชูบัตรค าเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ให้นักเรียนอ่านตามครูดัง ๆ พร้อมกัน 
๔. สนทนาซักถามเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์จากบัตรค า 
๕. ให้ผู้เรียนสะกดค าศัพท์จากบัตรค าแล้วเขียนลงในกระดาน แล้วให้นักเรียนจดลงสมุดส่งครู พร้อมอ่านเป็น

รายบุคคล เพ่ือตรวจให้คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ชื่อเรื่อง ประโยคบอกเล่า เวลา ๘ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๕.๑ เรื่อง ประโยคบอกเล่า  เวลา ๓ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถสนทนาในรูปของประโยคบอกเล่าได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคบอกเล่า 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคบอกเล่า) 

    ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูยกตัวอย่างประโยคในกระดาน ให้นักเรียนสังเกต แล้วครูอธิบายประเภทของประโยคในการสนทนาให้

นักเรียนฟัง และจดในสมุดของนักเรียน 
๔. นักเรียนอ่านประเภทของประโยคตามครูพร้อมๆกัน และให้นักเรียนจับคู่สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 

ครูสังเกตการสนทนาของนักเรียน 
 ขั้นสรุป 
๕ .ทบทวนประโยคบอกเล่า 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

          ขั้นสรุป 
๖. ครูชวนนักเรียนสรุปเกี่ยวกับค าศัพท์สิ่งแวดล้อม 
๗. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 ชั่วโมงท่ี ๒ 
          ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านซูเราะห์อัล-ฟาติฮะห์และดุอาอฺพร้อมๆกัน 
๒. ทบทวนบทเรียนชั่วโมงท่ีผ่านมา และขับร้องอนาซีดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

   ขั้นสอน 
๓. น าค าศัพท์ที่ได้จากเนื้อเพลงอนาซีด มาสนทนาซักถามว่ามีพยัญชนะใดบ้างที่เป็นสระและเป็นตัวสะกด มี

ทั้งหมดก่ีค า และอ่านอย่างไร นักเรียนร่วมสนทนากับครู 
๔. ครูเขียนขึ้นกระดานสรุปให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนบันทึกลงสมุด 
๕. ครูให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อม อ่านค าใต้ภาพตามครู และอ่านด้วยตนเองพร้อมๆกัน  
๖. ครูให้นักเรียนท าใบงาน เขียนชื่อใต้ภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพร้อมตกแต่งรูปภาพให้สวยงามส่งครูตาม
เวลาที่ก าหนด 

    ขั้นสรุป 
๗. ร่วมกันสรุปความรู้จากท่ีเรียนมา 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ชื่อเรื่อง ประโยคบอกเล่า เวลา ๘ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๕.๑ เรื่อง ประโยคบอกเล่า  เวลา ๓ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถสนทนาในรูปของประโยคบอกเล่าได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคบอกเล่า 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคบอกเล่า) 

    ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูยกตัวอย่างประโยคในกระดาน ให้นักเรียนสังเกต แล้วครูอธิบายประเภทของประโยคในการสนทนาให้

นักเรียนฟัง และจดในสมุดของนักเรียน 
๔. นักเรียนอ่านประเภทของประโยคตามครูพร้อมๆกัน และให้นักเรียนจับคู่สนทนาโดยใช้ประโยคที่ก าหนด 

ครูสังเกตการสนทนาของนักเรียน 
 ขั้นสรุป 
๕ .ทบทวนประโยคบอกเล่า 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
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  ชั่วโมงท่ี ๒ 
   ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน  
๒. ให้นักเรียนทบทวนประโยคบอกเล่าในการสนทนาโดยการซักถาม นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 

  ขั้นสอน 
๓. ให้นักเรียนเขียนประโยคที่ก าหนดลงในสมุด และอ่านประโยคที่นักเรียนเขียนเป็นรายบุคคล ครูสังเกตการ

อ่านประโยคของนักเรียน 
๔. ให้นักเรียนท าใบงาน 

   ขั้นสรุป 
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเภทของประโยคที่ใช้ในการสนทนา 
๖. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
อ่านค าที่ก าหนดพร้อมความหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ชื่อเรื่อง ประโยคบอกเล่า เวลา ๘ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๕.๒ เรื่อง ประโยคบอกเล่า  เวลา ๓ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเข้าใจประเภทของประโยคสนทนาในภาษามลายูได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคบอกเล่า 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคบอกเล่า) 

   ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

 ขั้นสอน 
๓. ครูอธิบายความหมายของประโยคบอกเล่าในการสนทนาประกอบด้วยอะไรบ้างให้นักเรียนฟัง  
๔. ครูให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อมๆกัน และจดในสมุดของนักเรียนส่งครู  
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยคบอกเล่า 
๖. ครูยกตัวอย่างการสนทนาโดยการแนะน าตัว บอกประวัติสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง และสนทนาซักถาม 

    ขั้นสรุป 
๗. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ชื่อเรื่อง ประโยคบอกเล่า เวลา ๘ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๕.๒ เรื่อง ประโยคบอกเล่า  เวลา ๓ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเข้าใจประเภทของประโยคสนทนาในภาษามลายูได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ประโยคบอกเล่า 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคบอกเล่า) 

   ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

 ขั้นสอน 
๓. ครูอธิบายความหมายของประโยคบอกเล่าในการสนทนาประกอบด้วยอะไรบ้างให้นักเรียนฟัง  
๔. ครูให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อมๆกัน และจดในสมุดของนักเรียนส่งครู  
๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยคบอกเล่า 
๖. ครูยกตัวอย่างการสนทนาโดยการแนะน าตัว บอกประวัติสั้น ๆ ให้นักเรียนฟัง และสนทนาซักถาม 

    ขั้นสรุป 
๗. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
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 ชั่วโมงท่ี ๒ 
         ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน  
๒. ให้นักเรียนทบทวนประเภทของประโยคในการสนทนาโดยการซักถาม นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 

   ขั้นสอน 
๓. ให้นักเรียนเขียนประโยคที่ก าหนดลงในสมุด และอ่านประโยคที่นักเรียนเขียนเป็นรายบุคคล ครูสังเกตการ

อ่านประโยคของนักเรียน 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเภทของประโยคที่ใช้ในการสนทนา 

    ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการ 

การพูดแนะน าตัว ชื่อ สกุล ที่อยู่อาศัยอยู่ 
๗.๒ เครื่องมือ 

 แบบประเมินการพูด 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

การพูดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
- พูดแนะน าตัว ชื่อ สกุล ที่อยู่อาศัย ให้เพ่ือนๆ ฟัง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ 
สาระท่ี ๘ ภาษามลายูอักษรยาวี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮ์) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อเรื่อง ประโยคบอกเล่า เวลา ๘ ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ ๕.๓ เรื่อง ประโยคบอกเล่า  เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคบอกเล่า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้  
 มย.๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้ จกแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อต.๒/๒ อ่านออกเสียง เขียนพยางค์ ค าที่ก าหนดและประโยคบอกเล่า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ผู้เรียนสามารถเข้าใจประเภทของประโยคสนทนาในภาษามลายูได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ประเภทของประโยคสนทนา 

๖. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคบอกเล่า) 

 ขั้นน า 
๑. นักเรียนอ่านซูเราะฮอัล-ฟาตีฮะและอ่านดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆกัน 
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

    ขั้นสอน 
๓. ครูอธิบายความหมายของประโยคค าถามในการสนทนาประกอบด้วยอะไรบ้างให้นักเรียนฟัง  
๔. ครูให้นักเรียนอ่านความหมายของประโยคค าถามตามครู 3 เที่ยวพร้อมๆกัน  
๕. ครูเขียนประโยคค าถามบนกระดานด า ให้นักเรียนเขียนลงในสมุด แล้วให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อม ๆ กัน 

2-3 ครั้ง 
๖. ครูก าหนดให้นักเรียนวาดรูปผลไม้ 5 รูปในใบงานตกแต่งให้สวยงามพร้อมเขียนประโยคค าถามใต้ภาพส่ง

ครูตามก าหนด  
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 ขั้นสรุป 
๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประโยคค าถาม 
๘. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 ชั่วโมงท่ี ๒ 
    ขั้นน า 

๑. นักเรียนอ่านดุอาอก่อนเรียนและซูเราะฮฺ อัล-ฟาติฮะห์พร้อมๆกัน 
    ขั้นสอน 

๒. ให้นักเรียนทบทวนประเภทของประโยคในการสนทนาโดยการซักถาม นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 
๓. ให้นักเรียนเขียนประโยคที่ก าหนดลงในสมุด และอ่านประโยคที่นักเรียนเขียนเป็นรายบุคคล ครูสังเกตการ

อ่านประโยคของนักเรียน 
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเภทของประโยคที่ใช้ในการสนทนา 
 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วธิีการวัด 

ทดสอบการอ่านและการเขียน 
๗.๒ เครื่องมือวัด 
        แบบทดสอบอ่านและการเขียน 
๗.๓ เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

การอ่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

๘. แหล่งเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ รูปภาพ 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
วาดรูปผลไม้ 5 รูปตกแต่งให้สวยงามพร้อมเขียนประโยคค าถามใต้ภาพ 
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