รายวิชาอัลอะกีดะฮฺ
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สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
มาตรฐาน อก ๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคี
ตออัลลอฮฺ เพื่อเปนบาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติอยาง
เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
ระดับชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู
อต.๒

๑. บอกความหมายและความสําคัญของ
การศรัทธาตออัลลอฮฺ และพระนาม
พรอมความหมาย
๒. บอกความหมายความสําคัญของการ
ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺที่ตองรูจัก ชื่อ
คุณลักษณะที่สําคัญ
๓. บอกความหมาย ความสําคัญของการ
ศรัทธาตอรสูล พรอมจํานวนและ
ชื่อ
๔. บอกความหมาย ความสําคัญของการ
ศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) พรอมจํานวน
และชื่อ
๕. บอกความหมาย ความสําคัญของการ
ศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
๖. บอกความหมาย ความสําคัญของการ
ศรัทธาตอเกาะฎออฺ เกาะดัรฺ
๗. ยึดมั่น ยอมรับ และปฏิบัติตนเปนผู
ศรัทธาตออัลลอฮฺ

๑. การศรัทธาตออัลลอฮฺ
๑.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๑.๒ พระนามพรอมความหมายลําดับ
ที่ ๑๑-๒๔
๑.๓ โทษของการปฏิเสธศรัทธาตออั
่ ลลอฮฺ

และผลตอบแทนของการศรัทธาตออั
่ ลลอฮฺ

๒. การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๒.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๒.๒ จํานวน และชื่อมลาอิกะฮฺทั้ง ๑๐
๒.๓ คุณลักษณะที่สําคัญ
๓. การศรัทธาตอรสูล
๓.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๓.๒ ความแตกตางระหวางนบีและรสูล
๓.๓ จํานวน และชื่อรสูล ๒๕ ทาน
๓.๔ คุณลักษณะของรสูล (วาญิบ
มุสตะฮับ และญาอิซ)
๔. การศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๔.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๔.๒ จํานวน และชื่อคัมภีร ๔ เลม
๕. การศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
๕.๑ ความหมายและความสําคัญ
๕.๒ สวรรคและนรก
๖. การศรัทธาตอเกาะฎออฺและเกาะดัรฺ
๖.๑ ความหมายและความสําคัญ
๗. พฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
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คําอธิบายรายวิชา
สาระที่ ๓ อัลอากีดะฮฺ
สาระการเรียนรู อัลอากีดะฮฺ
รหัสวิชา อก ๑๑๙๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป

ศึกษาอธิบาย สรุปความหมาย ความสําคัญ และเห็นคุณคาของการศรัทธาตออัลลอฮฺและพระนาม ลําดับที่ ๑๑
- ๒๔ โทษของการปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮ ผลตอบแทนของการศรัทธาตออัลลอฮฺ การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ จํานวน และชื่อ
ของมลาอิกะฮฺทั้ง ๑๐ การศรัทธาตอรสูล ความแตกตางระหวางนบีและรสูล จํานวน และชื่อรสูล ๒๕ ทาน
คุณลักษณะของรสูล (วาญิบ มุสตะฮับ และญาอิซ) การศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) จํานวน และชื่อคัมภีร ๔ เลม การ
ศรัทธาตอวันกิยามะฮ สวรรคและนรก การศรัทธาตอเกาะฎออฺและเกาะดัรฺและพฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
โดยใชกระบวนการสรางความรู ความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความรู เห็นคุณคา ความสําคัญ
สามารถปฏิบัติตามหลักการศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคมอยางสงบสุข
ตัวชี้วัด
มฐ ๑ อก. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕, ๓/๖, ๓/๗
รวม ๗ ตัวชี้วัด

๑

๒

๑-๖

๗-๑๒

สัปดาห หนวยการ
เรียนรูที่
ที่

การศรัทธา
ตอ มลาอิ
กะฮฺ

อต.๒/๒

มฐ.อก๑

การศรัทธา มฐ.อก๑
ตอ อัลลอฮฺ
อต.๒/๑

ชื่อหนวย

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

๒. การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๒.๑ ความหมาย และความ สําคัญ
๒.๒ จํานวนและชื่อมลาอิกะฮฺทั้ง ๑๐
๒.๓ คุณลักษณะที่สําคัญ

และผลตอบแทนของการศรัทธาตออั
่ ลลอฮฺ

สาระการเรียนรู
ความคิดรวบยอด

สาระสําคัญ/

การเรียนรูความหมาย
ความสําคัญ ชื่อ จํานวน
คุณลักษณะของการศรัทธาตอมลา
อีกะฮฺและการปฏิบัติตนเปนผู
ศรัทธาที่ถูกตอง

๑. การศรัทธาตออัลลอฮฺ
การเรียนรู ความหมาย
๑.๑ ความหมาย และความ สําคัญ
ความสําคัญของหลักศรัทธา
๑.๒ พระนามพรอมความ หมาย
ตออัลลอฮ เพื่อไปสูการศรัทธาที่
ลําดับ ที่ ๑๑-๒๔
ถูกตอง
๑.๓ โทษของการปฏิเสธศรัทธาตออั
ล
ลอฮฺ
่

รหัสวิชา อก ๑๑๙๐๑
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปที่ ๒

โครงสรางรายวิชา

๔

๒
๒
๒

(๖)

๒

(๗)
๒
๓

เวลาเรียน/
ชั่วโมง/ป

(๑๐)

(๑๐)

น้ําหนัก
คะแนน

สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง/ป

- การอาน
- การ
ทองจํา
- การเขียน
- การสรุป

-การทองจํา
-การเขียน
- การสรุป

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบ
ยอด
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๓

๔

๕

๑๓-๒๐

๒๑๒๖-

๒๗-๓๒

สัปดาห หนวยการ
เรียนรูที่
ที่

การศรัทธา
ตอวันกิยา
มะฮฺ

การศรัทธา
ตอคัมภีร

การศรัทธา
ตอ รสูล

ชื่อหนวย

๕. การศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
๕.๑ ความหมายและความสําคัญ
๕.๒ สวรรคและ นรก

มฐ.อก ๑

อต. ๒/๕

อต.๒/๔

๔. การศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๔.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๔.๒ จํานวน และชื่อคัมภีร ๔ เลม

๓. การศรัทธาตอรสูล
๓.๑ ความหมาย และความสําคัญ
๓.๒ ความแตกตางระหวางนบีและ
รสูล
๓.๓ จํานวน และชื่อรสูล ๒๕ ทาน
๓.๔ คุณลักษณะของรสูล
(วาญิบ มุสตะฮับและ ญาอิซ)

สาระการเรียนรู

มฐ.อก ๑

มฐ.อก ๑
อต. ๒/๓

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

๕

การเรียนรู ความหมาย
ความสําคัญของหลักศรัทธาตอวัน
กิยามะฮฺ เพื่อไปสูการศรัทธาที่
ถูกตอง

การเรียนรู ความหมาย
ความสําคัญของหลักศรัทธาตอ
คัมภีร เพื่อไปสูการศรัทธาที่ถูกตอง

การเรียนรูความหมาย
ความสําคัญ ของการศรัทธาตอรสูล
เพื่อนําไปสูการเปนมุสลิมที่ดี

ความคิดรวบยอด

สาระสําคัญ/

(๖)
๓
๓

(๖)
๓
๓

๒
๑

(๗)
๒
๒

เวลาเรียน/
ชั่วโมง/ป

(๑๐)

(๑๐)

(๒๐)

น้ําหนัก
คะแนน

- การอาน
- การเขียน
- การสรุป

- การอาน
- การเขียน
หนังสือเลม
เล็ก

- การเขียน
หนังสือเลม
เล็ก

- การอาน
- การทองจํา

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบ
ยอด
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๖

๗

๓๓-๓๕

๓๖-๓๘

สัปดาห หนวยการ
เรียนรูที่
ที่

ปฏิบัติตน
เปนผูศรัทธา
ตออัลลอฮฺ

การศรัทธา
ตอเกาะฎออฺ
เกาะดัร

ชื่อหนวย

อต. ๒/๗

มฐ.อก ๑

มฐ.อก ๑
อต. ๒/๖

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด

๒
๔๐

ปลายป
รวม

๓

( ๓)

(๓)
๓

เวลาเรียน/
ชั่วโมง/ป

๓๘

ยึดมั่น ยอมรับ ปฏิบัติตนเปนผู
ศรัทธาตออัลลอฮ เพื่อนําไปสูการ
เปนมุสลิมที่ดี

การเรียนรู ความหมาย
ความสําคัญของหลักศรัทธาตอ
เกาะฎออฺ เกาะดัร เพื่อไปสูการ
ศรัทธาที่ถูกตอง

ความคิดรวบยอด

สาระสําคัญ/

ระหวางเรียน

๗. พฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ

๖. การศรัทธาตอเกาะฎออฺและเกาะ
ดัรฺ
๖.๑ ความหมายและความสําคัญ

สาระการเรียนรู

๖

๑๐๐

๓๐

๗๐

(๕)

(๑๐)

น้ําหนัก
คะแนน

- การอาน
- ผัง ความคิด

- การอาน
- การเขียน
- การสรุป

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบ
ยอด
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ชื่อเรื่อง การศรัทธาตออัลลอฮฺ

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญของหลักศรัทธาตออัลลอฮฺ เพื่อไปสูการศรัทธาที่ถูกตอง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสาคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อ
เปนบาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺและพระนามพรอมความหมาย
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกความ ความสําคัญและองคประกอบของหลักศรัทธาตออัลลอฮฺไดอยางถูกตอง
๔.๒ สามารถยึดมั่นยอมรับและปฏิบัติตนเปนผูครัทธาตออัลลอฮฺไดอยางถูกตอง
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การศรัทธาตออัลลอฮฺ
- ความหมาย และความ สําคัญ
- พระนามพรอมความ หมายลําดับ ที่ ๑๑-๒๔
- โทษของการปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและผลตอบแทนของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการศรัทธาตออัลลอฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับหลักการศรัทธาตออัลลอฮฺพรอมความหมายวาเปนอยางไรเทาที่นักเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของการศรัทธาตออัลลอฮฺ โดยสุมที่ละคนเทากันที่ผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนเนื้อหา ความหมายของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเนื้อหาลงในสมุด

๘
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ขั้นสรุป
๗. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบอกความหมายของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง : ความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของหลักการศรัทธาตออัลลอฮฺที่เรียนมา
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺพรอมความหมายวาเปนอยางไรเทาที่
นักเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺ โดยสุมผูเรียน
๕. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง : พระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๑ – ๑๓ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑ - ๑๐ เพื่อการทบทวน
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับพระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๑ – ๑๓
ขั้นสอน
๔. ผูสอนนําเสนอบัตรคํา พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๑ – ๑๓
๕. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาพระนามของอัลลอฮฺลําดับที่ ๑๑ – ๑๓
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน

๙
8
ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง : พระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๔ – ๑๗ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆǰกัน
๒. ผูสอนเปด ซีดี ใหผูเรียนฟง พระนามของอัลลอฮฺ ๙๙ พระนาม
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับพระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
ขั้นสอน
๕. ผูสอนนําเสนอบัตรคํา พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
๖. ผูสอนอธิบาย ความหมาย พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
๗. ผูสอนใหผูเรียนอานตามพรอมๆกัน และสุมนักเรียนอานพระนามพรอมความหมายลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
ĔĀĚเพื่อนๆǰฟง
๘. ใหผูเรียนทดสอบการอานพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๔ – ๑๗ เปนรายบุคคล
๙. นักเรียนบันทึกพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมายลําดับที่ ๑๔ – ๑๗ ลงในสมุด
ขั้นสรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาพระนามของอัลลอฮฺลําดับที่ ๑๔ – ๑๗
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆǰกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (ชื่อเรื่อง : พระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๘ – ๒๑ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆǰกัน
๒. ผูสอนเปด ซีดี ใหผูเรียนฟง พระนามของอัลลอฮฺ ๙๙ พระนาม
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๘ – ๒๑
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับพระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๘ - ๒๑
ขั้นสอน
๕. ผูสอนนําเสนอบัตรคํา พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๘ - ๒๑
๖. ผูสอนอธิบาย ความหมาย พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๘ - ๒๑
๗. ผูสอนใหผูเรียนอานตามพรอมๆกัน
๘. ผูสอนสุมผูเรียนอานพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมายลําดับที่ ๑๘ - ๒๑ ใหเพื่อนๆǰฟง
๙. ใหผูเรียนทดสอบการอานพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมาย ลําดับที่ ๑๘ – ๒๑ เปนรายบุคคล
๑๐. นักเรียนบันทึกพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมายลําดับที่ ๑๘ – ๒๑ ลงในสมุด
ขั้นสรุป
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาพระนามของอัลลอฮฺลําดับที่ ๑๘ – ๒๑
๑๒. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆǰกัน

๑๐
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ชั่วโมงที่ ๖ (ชื่อเรื่อง : พระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๒๒ – ๒๔ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆǰกัน
๒. ผูสอนเปด ซีดี ใหผูเรียนฟง พระนามของอัลลอฮฺ ๙๙ พระนาม
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๒๒ – ๒๔
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับพระนามพรอมความหมาย ลําดับที่ ๒๒ – ๒๔
ขั้นสอน
๕. ผูสอนนําเสนอบัตรคํา พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๒๒ – ๒๔
๖. ผูสอนอธิบาย ความหมาย พระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๒๒ – ๒๔
๗. ผูสอนใหผูเรียนอานตามพรอมๆǰกัน
๘. ผูสอนสุมผูเรียนอานพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมายลําดับที่ ๒๒ – ๒๔ ใหเพื่อนๆǰฟง
๙. ใหผูเรียนทดสอบการอานพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมาย ลําดับที่ ๒๒ – ๒๔ เปนรายบุคคล
๑๐. นักเรียนบันทึกพระนามของอัลลอฮฺพรอมความหมายลําดับที่ ๒๒ – ๒๔ ลงในสมุด
ขั้นสรุป
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมาพระนามของอัลลอฮฺลําดับที่ ๒๒ – ๒๔
๑๒. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๗ (ชื่อเรื่อง :โทษของการปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและผลตอบแทนของการศรัทธาตออัลลอฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆกัน
๒. ผูสอนเปด ซีดี ใหผูเรียนฟง พระนามของอัลลอฮฺ ๙๙ พระนามและใหผูเรียนรองพรอมๆǰกัน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระนามของอัลลอฮลําดับที่ ๑๑ – ๒๔
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบายโทษของการปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺและผลตอบแทนของการศรัทธาตออัลลอฮฺ
๕. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมเทากันๆ แลวผูสอนแจกใบความรูใหผูเรียนศึกษาทําความเขาใจ
๗. ผูสอนผูเรียนนําเสนอหนาชั้นเรียน
๘. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม
ขั้นสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนที่เรียนมา
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆǰกัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
- การอาน
- การทองจํา

๑๑
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๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบงาน
- คลิป / VCD
- บัตรคํา
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป
เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย
๑. ความสําเร็จ - ทํางานเสร็จตามที่ - ทํางานเสร็จตามที่
ของงาน
มอบหมายทุกขอ
มอบหมายทุกขอ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
- ทํางานไดทันเวลา - ทํางานไมทันเวลากําหนด
กําหนด
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ปรับปรุง (๑)
ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง

ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็น คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
ในคําถาม
ความเขาใจในคําถาม เขาใจในคําถามอยาง
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ การขาดความเขาใจ
อยางสมบูรณ
สมบูรณไดคอนขางมาก ไดในบางสวน
ในคําถาม
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานไดงาย ลายมืออานยาก
ของการเขียน ไวยากรณถูกตอง ถูกตองไมสมบูรณ
สมบูรณ
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความ
อานงาย
ชัดเจนอานงาย

๑๒
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ – ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน

๑๓
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชื่อเรื่อง การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญ ชื่อ จํานวน คุณลักษณะของการหลักศรัทธาตอมลาอิกะฮฺและแนวปฏิบัติ
ตนเปนผูศรัทธาที่ถูกตอง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสาคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อ
เปนบาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/ ๒ บอกความหมายความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺที่ตองรูจัก ชื่อ คุณลักษณะที่สําคัญ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกความ ความสําคัญและองคประกอบของศรัทธาอยางตอมลาอิกะฮฺที่ถูกตอง
๔.๒ สามารถบอก อธิบาย ชื่อ คุณลักษณะไดอยางถูกตอง
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
- ความหมาย และความ สําคัญ
- จํานวนและชื่อมลาอิกะฮฺทั้ง ๑๐
- คุณลักษณะที่สําคัญ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
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ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ โดยสุมที่ละคนที่ผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนเนื้อหา ความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเนื้อหาลงในสมุด
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบอกความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ โดยสุมผูเรียน
๕. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๖. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความสําคัญของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : จํานวน ชื่อมลาอิกะฮฺ ๕ ทาน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับชื่อมลาอิกะฮฺที่ผูเรียนรูจัก
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับจํานวนชื่อมลาอิกะฮฺเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบาย จํานวนชื่อมลาอิกะฮฺ ใหผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนชื่อมลาอิกะฮฺใหผูเรียนไดรูและเขาใจ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนจํานวนชื่อมลาอิกะฮฺที่เรียนมาในวันนี้
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
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ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง : จํานวน ชื่อมลาอิกะฮฺ ๕ ทาน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนเกี่ยวกับชื่อมลาอิกะฮฺที่ผูเรียนเรียนมา
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับจํานวนชื่อมลาอิกะฮฺที่ยังไมครบ
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบาย จํานวนชื่อมลาอิกะฮฺ ใหผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนชื่อมลาอิกะฮฺใหผูเรียนไดรูและเขาใจ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนจํานวนชื่อมลาอิกะฮฺที่เรียนมาทั้งหมด
๗. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ 4 คน ใหแตละกลุมเขียนจํานวนชื่อมลาอิกะฮทั้งหมดที่เรียนลงในใบงาน
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง : คุณลักษณะที่สําคัญ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญ
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบาย เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญใหผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญที่เรียนมาในวันนี้
ขั้นสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง : คุณลักษณะที่สําคัญ )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนแจกแบบทดสอบใหผูเรียนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะที่สําคัญ
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญ
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญใหผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนใหผูเรียนซักถามบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
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๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
- การอาน
- การทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบงาน
- คลิป / VCD
- บัตรคํา
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป
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เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความสําเร็จ - ทํางานเสร็จตามที่
ของงาน
มอบหมายทุกขอ
- ทํางานไดทันเวลา
กําหนด
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
- ทํางานเสร็จตามที่
ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายทุกขอ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
มอบหมายนอยกวา
- ทํางานไมทันเวลากําหนด
ครึ่งหนึ่ง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็น คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
ในคําถาม
ความเขาใจในคําถาม เขาใจในคําถามอยาง
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ การขาดความเขาใจ
อยางสมบูรณ
สมบูรณไดคอนขางมาก ไดในบางสวน
ในคําถาม
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานไดงาย ลายมืออานยาก
ของการเขียน ไวยากรณถูกตอง ถูกตองไมสมบูรณ
สมบูรณ
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความ
อานงาย
ชัดเจนอานงาย
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๘
17
เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ – ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน

๑๙
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อเรื่อง การศรัทธาตอรอสูล

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญ ของการศรัทธาตอรอสูลตอ เพื่อนําไปสูการเปนมุสลิมที่ดี
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสาคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อเปน
บาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๓ บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล พรอมจํานวนและชื่อ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกความ ความสําคัญและองคประกอบของศรัทธาอยางตอรอสูล พรอมจํานวนและชื่อที่ถูกตอง
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การศรัทธาตอรอสูล
- ความหมาย และความสําคัญ
- ความแตกตางระหวางนบีและรอสูล
- จํานวน และชื่อรอสูล ๒๕ ทาน
- คุณลักษณะของรอสูล (วาญิบ มุสตาฮับและญาอิซ)
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการศรัทธาตอรอสูล)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอรอสูล
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับการศรัทธาตอรอสูลเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนเขาใจ
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ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบายความหมายของการศรัทธาตอรอสูลใหผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนเนื้อหาความหมายของการศรัทธาตอรอสูล
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเนื้อหาลงในสมุด
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบอกความหมายของการศรัทธาตอรอสูล
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอรอสูล
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูลเปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล
๕. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล
๖. ผูสอนใหผูเรียนอานและทําความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : ความแตกตางระหวางนบีและรอสูล)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอรอสูล
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความแตกตางระหวางนบีและรอสูลเปนอยางไร
ขั้นสอน
๔. ผูสอนอธิบายความแตกตางระหวางนบีและรอสูลใหผูเรียนไดเขาใจ
๕. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับความแตกตางระหวางนบีและรอสูล
ขั้นสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี

๒๑
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง : จํานวน และชื่อรอสูล ๑-๑๐ 20
ทาน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของรสูล
ขั้นสอน
๓. ผูสอนนําเสนอบัตรคําชื่อรอสูลทานที่ ๑ – ๑๐ ใหผูเรียนไดอาน
๔. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๕. ผูสอนสุมผูเรียนอานบัตรคําชื่อรอสูลทานที่ ๑ – ๑๐ ใหเพื่อนๆ ฟง
๖. ผูสอนใหผูเรียนทดสอบการทองจําชื่อรสูลทานที่ ๑ – ๑๐
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปและเขียนชื่อรอสูลทานที่ ๑ – ๑๐
๘. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง : จํานวนชื่อรอสูลทานที่ ๑๑ – ๒๐)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนความรูเกี่ยวกับเรื่องชื่อของรสูลทานที่ ๑ – ๑๐
ขั้นสอน
๓. ผูสอนนําเสนอบัตรคําชื่อรอสูลทานที่ ๑๑ – ๒๐
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงแลวนักเรียนอานตาม
๕. ผูสอนสุมผูเรียนอานบัตรคํา ชื่อรอสูลทานที่ ๑๑ – ๒๐ ใหเพื่อนๆ ฟง
๖. ผูสอนใหผูเรียนทดสอบอานจํารสูลทานที่ ๑๑ – ๒๐
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของรสูลและชื่อทานรอสูลที่เรียนมา
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง : จํานวนชื่อทานรอสูลที่ ๒๑ – ๒๕)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนเปดซีดีและขับรองอนาชีดพรอมกับผูเรียน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเรื่องชื่อของรอสูลทานที่ ๑๑ – ๒๐
ขั้นสอน
๔. ผูสอนนําเสนอบัตรคําชื่อของรอสูลทานที่ ๒๑ – ๒๕
๕. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนสุมผูเรียนอานบัตรคําชื่อรอสูลทานที่ ๒๑ – ๒๕ ใหเพื่อนๆ ฟง
๗. ใหผูเรียนบอกชื่ออรสูลทานที่ ๒๑ – ๒๕ เปนรายบุคคล
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ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปชื่อรอสูลทานที่
๙. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๗ (เรื่อง : คุณลักษณะของรอสูล (วาญิบ มุสตะฮับและญาอิซ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนสนทนากับผูเรียนถึงเรื่องความดีของนักเรียนแตละคน
๓. ผูสอนเปดซีดี อนาชีดชื่อรอสูลใหผูเรียนฟง
ขั้นสอน
๔. ผูสอนนําเสนอบัตรคําคุณลักษณะรอสูล
๕. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนสุมผูเรียนอานบัตรคําคุณลักษณะรอสูล ใหเพื่อนๆ ฟง
๗. ผูสอนใหผูเรียนบอกคุณลักษณะรอสูล เปนรายบุคคล
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปและเขียนลงในสมุด
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
- การอาน
- การทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบงาน
- คลิป / VCD
- บัตรคํา
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๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป

เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความสําเร็จ - ทํางานเสร็จตามที่
ของงาน
มอบหมายทุกขอ
- ทํางานไดทันเวลา
กําหนด
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย ทํางานเสร็จตามที่
- ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายทุกขอ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
มอบหมายนอยกวา
- ทํางานไมทันเวลากําหนด
ครึง่ หนึ่ง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็น คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ การขาดความเขาใจ
ในคําถาม
ความเขาใจในคําถาม เขาใจในคําถามอยาง
อยางสมบูรณ
สมบูรณไดคอนขางมาก ไดในบางสวน
ในคําถาม
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานไดงาย ลายมืออานยาก
ของการเขียน ไวยากรณถูกตอง ถูกตองไมสมบูรณ
สมบูรณ
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความ
อานงาย
ชัดเจนอานงาย
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ – ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ชื่อเรื่องการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญ ของการหลักศรัทธาตอคัมภีร เพื่อไปสูการศรัทธาที่ถูกตอง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อเปน
บาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ ยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๔ บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) พรอมจํานวนและชื่อ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกความหมาย ความสําคัญของศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) พรอมจํานวนและชื่อที่ถูกตอง
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
- ความหมาย และความสําคัญ
- จํานวนและชื่อคัมภีร ๔ เลม
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ))
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)เปนอยางไรเทาที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความหมายของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) โดยสุมที่ละคนที่ผูเรียนเขาใจ
๕. ผูสอนเขียนเนื้อหา ความหมายของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปเนื้อหาลงในสมุด
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ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบอกความหมายของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ))
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๓. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอเปนอยางคัมภีร (กิตาบ)เทาไรที่ผูเรียนรู
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนบอกความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ) โดยสุมผูเรียน
๕. ผูสอนแจกใบความรูเกี่ยวกับความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๖. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนทบทวนความสําคัญของการศรัทธาตอคัมภีร (กิตาบ)
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนในวันนี้
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : ชื่อคัมภีร ซะบูร )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของคัมภีรซะบูรพรอมนําเสนอบัตรคําใหผูเรียนดู
๔. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๕. ผูสอนสุมถามผูเรียนเรียนถึงความหมาย ความสําคัญของคัมภีรซะบูร
ขั้นสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายและความสําคัญของคัมภีรซะบูร
๗. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง : ชื่อคัมภีร เตารอต )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนทบเรียนที่ผานมา
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ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของคัมภีรเตารอตพรอมนําเสนอบัตรคําใหนักเรียนดู
๕. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนสุมถามผูเรียนถึงความหมาย ความสําคัญของคัมภีรเตารอต
๗. ผูสอนใหผูเรียนจดบันทึกลงในสมุด
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายและความสําคัญของคัมภีรเตารอต
๙. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง : ชื่อคัมภีร อินญีล )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนที่ผานมา
ขนสอน
๓. ผูสอนอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของคัมภีรอินญิลพรอมนําเสนอบัตรคําใหนักเรียนดู
๔. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๕. ผูสอนสุมถามผูเรียนถึงความหมาย ความสําคัญของคัมภีรอินญิล
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายและความสําคัญของคัมภีรอินญิล
๘. ผูเรียนและผูเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง : ชื่อคัมภีร อัลกุรอาน )
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายถึงความหมายและความสําคัญของคัมภีรอัลกุรอานพรอมนําเสนอบัตรคําใหนักเรียนดู
๔. ผูสอนอานใหผูเรียนฟงแลวผูเรียนอานตาม
๕. ผูสอนสุมถามผูเรียนถึงความหมาย ความสําคัญของคัมภีรอัลกุรอาน
๖. ผูสอนใหผูเรียนทดสอบการทองจําคัมภีรทั้งสี่เลม
๗. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปจากบทเรียนที่เรียน(คัมภีร สี่ เลม)
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ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปความหมายและความสําคัญของคัมภีรอัลกุรอาน
๙. ครูและนักเรียนอานสูเราะฮฺอัล-อัสรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
- การอาน
- การทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบงาน
- คลิป / VCD
- บัตรคํา
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป
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เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความสําเร็จ - ทํางานเสร็จตามที่
ของงาน
มอบหมายทุกขอ
- ทํางานไดทันเวลา
กําหนด
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
- ทํางานเสร็จตามที่
ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายทุกขอ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
มอบหมายนอยกวา
- ทํางานไมทันเวลากําหนด
ครึง่ หนึ่ง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็น คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
ความเขาใจในคําถาม เขาใจในคําถามอยาง
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ การขาดความเขาใจ
ในคําถาม
อยางสมบูรณ
สมบูรณไดคอนขางมาก ไดในบางสวน
ในคําถาม
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานไดงาย ลายมืออานยาก
ของการเขียน ไวยากรณถูกตอง ถูกตองไมสมบูรณ
สมบูรณ
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความ
อานงาย
ชัดเจนอานงาย
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ – ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๕ ชื่อ เรื่องการศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญของหลักศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ เพื่อไปสูการศรัทธาที่ถูกตอง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อเปน
บาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ ยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๕ บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตอวันกิยามะฮ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของวันกิยามะฮได
๕. สาระการเรียนรู
๕. การศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
๕.๑ ความหมายและความสําคัญ
๕.๒ สวรรคและนรก
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺกอนเรียนพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ
๓. ผูสอนเปดซีดีอนาชีดเกี่ยวกับหลักศรัทธา หก ประการ
ขั้นสอน
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กันทุกคน
๕. ผูเรียนฟงผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวันกิยามะฮฺ
๖. ผูสอนยกตัวอยางสัญญาณวัน (ดาลิล) เมื่อใกลกิยามะฮฺ
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ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของหลักการศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวน ความหมายและความสําคัญของวันกิยามะฮ
ขั้นสอน
๓. ผูสอนเปดคลิปสารคดีเกี่ยวกับวันสิ้นโลกใหผูเรียนดูพอสังเขป
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนจากคลิปสารคดีวันสิ้นโลกวาเปนอยางไร
๕. ผูสอนยกตัวอยางและอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน สึนามิ พรอมยกหลักฐานจากอัลกุรอานและที่ฮะดิษ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปจากเหตุการณที่ดูจากคลิปสารคดี
ขั้นสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเหตุการณและหลักฐานที่จะเกิดในวันกียามะฮ
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : ความหมายและความสําคัญของสวนสวรรค)
ขั้นนํา
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและอานดุอาอฺกอนเรียนพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวน ความหมายและความสําคัญของวันกิยามะฮ
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของสวนสวรรค
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๕. ผูสอนผูเรียนรวมกันยกตัวอยางประเภทบุคคลที่สามารถจะเขาสวนสวรรคได
๖. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมๆละ ๓ – ๕ คน
๗. ผูสอนแจกใบงานใหในแตละกลุม พรอมชี้แจงเกี่ยวกับใบงาน
๘. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมา
ขั้นสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี

๓๓
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ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง : ความหมายและความสําคัญของนรก)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวน ความหมายและความสําคัญของการเขาสวนสวรรค
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมายและความสําคัญในนรก
๔. ผูสอนยกหลักฐาน (ดาลิล) จากอัลกุรอานและอัลฮะดิษ
๕. ผูสอนซักถามผูเรียนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของนรก
๖. ผูสอนเปดคลิปเหตุการณจําลองของนรกใหผเู รียนไดดู
๗. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมใหผูเรียนไดเขาใจ
๘. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปความหมายความสําคัญของนรก
ขั้นสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเปนอยูและหลักฐานในนรก
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง : ความหมายและความสําคัญของสวนสวรรคและนรก)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสอน
๓. ผูสอนแจกแบบทดสอบใหผูเรียน
๔. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมใหผูเรียนพรอมยกหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลฮะดิษ
๕. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามบทเรียนที่เรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเปนอยูและหลักฐานในนรก
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
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๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบความรู
- คลิป / VCD
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป

๓๕
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
หนวยการเรียนรูที่ ๖ ชื่อเรื่อง การศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การเรียนรู ความหมาย ความสําคัญของหลักศรัทธาตอเกาะฎอฮฺเกาะดัร เพื่อไปสูการศรัทธาที่ถูกตอง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อเปน
บาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ ยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๖ บอกความหมาย ความสําคัญของการศรัทธาตอเกาะฎออฺ เกาะดัรฺ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของการศรัทธาตอเกาะฎออฺ เกาะดัรฺ
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การศรัทธาตอการศรัทธาตอเกาะฎออฺ เกาะดัรฺ
- ความหมายและความสําคัญ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายของการศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺกอนเรียนพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับหลักศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร
๓. ผูสอนเปดซีดีอนาชีดเกี่ยวกับหลักศรัทธา หก ประการ
ขั้นสอน
๔. ผูสอนติดแถบประโยคใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๕. ผูสอนอธิบายความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับหลักการศรัทธาเกาะฎออฺเกาะดัร
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
๗. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามที่ผูเรียนไมเขาใจบทเรียนที่ผานมา

๓๖
ขั้นสรุป
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๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของหลักการศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของการศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร
ขั้นสอน
๔. ผูสอนติดแถบประโยคเกี่ยวกับความสําคัญของเกาะฎออฺเกาะดัรใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๕. ผูสอนอธิบายความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับหลักการศรัทธาเกาะฎออฺเกาะดัร
๖. ผูสอนใหผูเรียนจดบันทึกลงในสมุด
๗. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามที่ผูเรียนไมเขาใจบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : ความหมายและความสําคัญของการศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร)
ขั้นนํา
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและอานดุอาอฺกอนเรียนพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการศรัทธาตอเกาะฎออฺ
เกาะดัร
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร
๔. ผูสอนแจกใบความรูใหผูเรียนอานทําความเขาใจ
๕. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันยกตัวอยางเกี่ยวกับการศรัทธาตอเกาะฎออฺเกาะดัร
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปจากที่ผูเรียนยกตัวอยาง
๗. ผูสอนแจกแบบทดสอบใหผูเรียน
๘. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมา
ขั้นสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี

๓๗
๗. การวัดและประเมินผล
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๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทดสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบความรู
- คลิป / VCD
- แถบประโยค
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป
เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. ความสําเร็จ - ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย - ทํางานเสร็จตามที่
ทํางานเสร็จตามที่
ของงาน
ทุกขอ
มอบหมายทุกขอ
มอบหมายประมาณ
- ทํางานไดทันเวลากําหน - ทํางานไมทันเวลากําหนด ครึ่งหนึ่ง
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ปรับปรุง (๑)
ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
ในคําถาม
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ เขาใจในคําถามอยาง
เขาใจในคําถามอยาง การขาดความเขาใจ
สมบูรณไดคอนขางมาก สมบูรณ
ในคําถาม
ไดในบางสวน
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและไวยากรณ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานได ลายมืออานยาก
ของการเขียน ถูกตองสมบูรณ
ถูกตองไมสมบูรณ
งาย
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความชัดเจน
Ăęćîงาย
Ăęćîงาย

๓๘
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ
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ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ – ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
สาระที่ ๓ อัลอะกีดะฮฺ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๒
หนวยการเรียนรูที่ ๗ ชื่อเรื่องปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาตออัลลออฮฺ เวลา ๓ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
ยึดมั่น ยอมรับ ปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาตออัลลอฮ เพื่อนําไปสูการเปนมุสลิมที่ดี
๒. มาตรฐานการเรียนรู
อก ๑ เขาใจความหมาย ความสําคัญ และหลักการของหลักศรัทธา และโทษของการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ เพื่อเปน
บาวที่ยําเกรงและภักดีตออัลลอฮฺ ยึดมั่นในหลักศรัทธา นํามาปฏิบัติ เครงครัด และสามารถแกปญหา สังคมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. ตัวชี้วัด
อก ๑ อต. ๒/๗ ยึดมั่น ยอมรับ ปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาตออัลลอฮ เพื่อนําไปสูการเปนมุสลิมที่ดี
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ นักเรียนสามารถยึดมั่น ยอมรับ ปฏิบัติตนเปนผูศรัทธาตออัลลอฮได
๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ พฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง : ความหมายความออนนอมถอมตน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺและสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺกอนเรียนพรอมๆกัน
๒. ผูสอนรวมกันสนทนากับผูเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺในหัวเรื่องความออนนอมถอม
ตน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนติดแถบประโยคใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนอธิบายความหมายความออนนอมถอมตน
๕. ผูสอนใหผูเรียนอานแถบประโยคเปนรายบุคคล
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๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปลงในสมุด
๗. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามที่ผูเรียนไมเขาใจบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง : ความสําคัญของความออนนอมถอมตน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺพรอมๆกัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของความออนนอมถอมตน
ขั้นสอน
๔. ผูสอนติดแถบประโยคเกี่ยวกับความสําคัญของความออนนอมถอมตนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน
๕. ผูสอนอธิบายความสําคัญเกี่ยวกับความออนนอมถอมตน
๖. ผูสอนใหผูเรียนจดบันทึกลงในสมุด
๗. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามที่ผูเรียนไมเขาใจบทเรียนที่ผานมา
ขั้นสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุป
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง : ความหมายและความสําคัญของความออนนอมถอมตน)
ขั้นนํา
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาตีฮะฮฺและอานดุอาอฺกอนเรียนพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของความออนนอมถอมตน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนแจกใบความรูใหผูเรียนอานทําความเขาใจ
๔. ผูสอนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของความออนนอมถอมตน
๕. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันยกตัวอยางเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนสรุปจากที่ผูเรียนยกตัวอยางเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูศรัทธาตออัลลอฮฺ
๗. ผูสอนแจกแบบทดสอบใหผูเรียน
๘. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถามเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนมา
ขั้นสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี
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๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การทดสอบ
๗.๒ เครื่องมือ
- ใบงาน
- แบบทอสอบ
๗.๓ เกณฑการประเมิน
- ผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ถือวา ผาน
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู
- ใบความรู
- คลิป / VCD
- แถบประโยค
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การอาน
- การทองจํา
- การเขียนสรุป
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เกณฑการประเมินการเขียน (ตอบคําถามบทเรียน/ใบงาน)
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการ
ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. ความสําเร็จ -ǰทํางานเสร็จตามที่ -ǰทํางานเสร็จตามที่
ทํางานเสร็จตามที่มอบหมาย
ของงาน
มอบหมายทุกขอ มอบหมายทุกขอ
ประมาณครึ่งหนึ่ง
-ǰทํางานไดทันเวลา -ǰทํางานไมทันเวลากําหนด
กําหนด
๒. ความถูกตอง ทํางานไดอยาง
ทํางานไดอยางถูกตอง ๒ ทํางานไดอยางถูกตอง
ชัดเจน
ถูกตองทุกขอ
ใน ๓ ขอ
ระหวางครึ่งหนึ่ง

ปรับปรุง (๑)
ทํางานเสร็จตามที่
มอบหมายนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง

ทํางานไดอยาง
ถูกตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่ง
๓. ความเขาใจ คําตอบแสดงใหเห็น คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็นความ คําตอบแสดงใหเห็น
เขาใจในคําถามอยางสมบูรณ การขาดความเขาใจ
ในคําถาม
ความเขาใจในคําถาม เขาใจในคําถามอยาง
อยางสมบูรณ
สมบูรณไดคอนขางมาก ไดในบางสวน
ในคําถาม
๔. ความชัดเจน - ตัวสะกดและ
- ตัวสะกดและไวยากรณ ลายมือคอนขางอานไดงาย ลายมืออานยาก
ของการเขียน ไวยากรณถูกตอง ถูกตองไมสมบูรณ
สมบูรณ
- ลายมือมีความชัดเจน
- ลายมือมีความ
อานงาย
ชัดเจนอานงาย
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ - ๑๖
ระดับคุณภาพ
๑๐ - ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ระดับคุณภาพ
๔-๖
ระดับคุณภาพ
๑-๓
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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เกณฑการประเมิน (การทองจํา)
ประเด็น
การประเมิน
ดีมาก (๔)
๑. ความจํา จําถูกตองทุกคํา

๒. ความ
คลองแคลว
๓. น้ําเสียง

ระดับคุณภาพ
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา บางสวนผิดไมเกิน
๓ คํา
อานไดลื่นไหล มีจังหวะจะ อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
โคนชวนใหติดตามอยาง จะโคนชวนใหติดตาม มีติดขัดบาง ทําให
รวดเร็ว
การฟงเรื่องสะดุด
ชัดเจนถูกตองทุกคํา
ชัดเจนถูกตองแคบางสวน ชัดเจนถูกตองแค
ประมาณ ๔ ประการ บางสวนประมาณ
๒ ประการ

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐ – ๑๒
ระดับคุณภาพ
๗ – ๙
ระดับคุณภาพ
๕ – ๖
ระดับคุณภาพ
๓ – ๔
ระดับคุณภาพ
๑ǰ– ๒
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

=
=
=
=
=

๕
๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ปรับปรุง (๑)
ความจําไม
ถูกตอง
แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก
ไมชัดเจน

