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  สาระที่ ๕ อัลอัคลาก 

มาตรฐาน  อล ๑   เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 
  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่าง 
  ถูกต้องเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
อต.๒ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญของความ   

    สะอาด 
๒. บอกการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา 
    ความสะอาด  
๓. บอกมารยาทต่ออัลกุรฺอาน  
๔. บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน  
๕. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่   

 ก าหนด 

๑. ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด 
๒. การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด 
    ๒.๑ ร่างกาย 
    ๒.๒ เครื่องนุ่งห่ม 
    ๒.๓ ที่อยู่อาศัย 
    ๒.๔ โรงเรียน 
    ๒.๕ มัสยิด 
๓. มารยาทต่ออัลกุรฺอาน 
๔. มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ 
    ๔.๑ มารยาทต่อเพ่ือน 
    ๔.๒ มารยาทต่อเพ่ือนบ้าน  
    ๔.๓ มารยาทต่อผู้มาเยือน  
    ๔.๔ มารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย  
    ๔.๕ มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ 
    ๔.๖ มารยาทในการรับบริการ (เช่น การเข้า  

 แถวรับซื้ออาหารเป็นต้น ) 

ค าอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๕   อัล-อัคลาก        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้   อัลอัคลาก     ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒   
รหัส อล ๑๒๙๐๑      เวลา  ๔๐     ชั่วโมง/ปื 

ศึกษา อธิบาย  สังเกต และอภิปราย ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด การปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาความสะอาด ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย โรงเรียน มัสยิด มารยาทต่ออัลกุรอาน  มารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ  มารยาทต่อเพ่ือน มารยาทต่อเพ่ือนบ้าน มารยาทต่อผู้มาเยือน มารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย 
มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ มารยาทในการรับบริการ  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนักและพึง
พอใจ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑  อล   ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕ 

รวม ๕ ตัวช้ีวัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาระท่ี ๕   อัล-อัคลาก        รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้   อัลอัคลาก     ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒   
รหัส อล ๑๒๙๐๑      เวลา  ๔๐     ชั่วโมง/ปื 

ศึกษา อธิบาย  สังเกต และอภิปราย ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด การปฏิบัติตนในการดูแล
รักษาความสะอาด ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย โรงเรียน มัสยิด มารยาทต่ออัลกุรอาน  มารยาทที่ดีใน
ชีวิตประจ าวันและดุอาอฺ  มารยาทต่อเพ่ือน มารยาทต่อเพ่ือนบ้าน มารยาทต่อผู้มาเยือน มารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย 
มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ มารยาทในการรับบริการ  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนักและพึง
พอใจ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑  อล   ๒/๑, ๒/๒, ๒/๓, ๒/๔, ๒/๕ 

รวม ๕ ตัวช้ีวัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อเรื่อง ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด           เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๑ ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อ่านและบอกความหมายของความสะอาดได้ 
๔.๒ ปฏิบัติตนในการดูแลความสะอาดได้ 
๔.๓ รักและเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาด 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของความสะอาด 
๕.๒ ความสะอาดในชีวิตประจ าวัน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ความหมายของความสะอาด) 

ขั้นน า 
         ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
         ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 

  ๓. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับความสะอาด 
  ๔. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 ๕. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “ความสะอาด”  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อเรื่อง ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด           เวลา ๒ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๑ ความหมาย ความส าคัญของความสะอาด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อ่านและบอกความหมายของความสะอาดได้ 
๔.๒ ปฏิบัติตนในการดูแลความสะอาดได้ 
๔.๓ รักและเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาด 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของความสะอาด 
๕.๒ ความสะอาดในชีวิตประจ าวัน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ความหมายของความสะอาด) 

ขั้นน า 
         ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
         ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 

  ๓. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับความสะอาด 
  ๔. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 ๕. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “ความสะอาด”  

  ๖. ครูเขียนค าว่า “สะอาด” บนกระดานอย่างชัดเจน 
 ๗. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า สะอาดนั้นคืออะไร 

           ๘. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
 ๙. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “ความสะอาด” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดย

เขียนบนกระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 
       ขั้นสรุป 

 ๑๐. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “ความสะอาด” หน้าชั้นเรียน 
 ๑๑. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ความสะอาด” 

           ๑๒. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด” 
           ๑๓. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน  

       ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ความส าคัญของความสะอาด) 
   ขั้นน า 
 ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

    ขั้นสอน 
 ๕. ครูน าเสนอรูปภาพเกี่ยวกับบริเวณท่ีสะอาดและบริเวณที่ไม่สะอาดเพ่ือให้นักเรียนบอก

ความแตกต่างระหว่างรูปภาพดังกล่าว 
 ๖. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่

แสดงถึงความสะอาดพร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด  
 ๗. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ  

      ขั้นสรุป  
 ๘. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

              ๙. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
    ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

     ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด” 
     ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

   ๗.๒ เครื่องมือ 
   ๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด” 

    ๗.๒.๒ แบบประเมินการอ่าน เขีย 

ขั้นสอน 
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    ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การอ่าน 
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    ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การอ่าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                                 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อเรื่อง เรียนรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด    เวลา ๖ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
มุสลิมต้องเรียนรู้และใส่ใจเกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย เครื่องใช้และสิ่งของ 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเ พ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๒ การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด 
อต ๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อ่านและบอกการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายได้ 
๔.๒ ปฏิบัติตนในการดูแลความสะอาดร่างกายได้ 
๔.๓ รักและเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาดของร่างกาย 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของการดูแลความสะอาดของร่างกาย 
๕.๒ ความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ชั่วโมงท่ี ๑ (นิยามค าว่าความสะอาดของร่างกาย) 
    ขั้นน า 

        ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ ก่อนดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน และเช็คชื่อนักเรียน
ทีละคน 

        ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับความสะอาดของร่างกาย 
         ๓. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
         ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย” 
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ขั้นสอน 
  ๕. ครูเขียนค าว่า “สะอาด” บนกระดานอย่างชัดเจน 

          ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า สะอาดนั้นคืออะไร 
          ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 

 ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “ความสะอาด” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดย
เขียนบนกระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 

ขั้นสรุป 
  ๙. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “ความสะอาด” หน้าชั้นเรียน 
 ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ความสะอาด” 
 ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด” 

           ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน  
               ชั่วโมงท่ี ๒ (ความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกาย) 

 ขั้นน า 
            ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
            ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
            ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
            ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

  ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับอวัยวะต่างๆของมนุษย์ 
ขั้นสอน 

       ๖. ครูน าเสนอรูปภาพเกี่ยวกับร่างกายท่ีสะอาดและร่างกายท่ีสกปรก 
            ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างรูปภาพดังกล่าว 

  ๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 
แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก  

 ๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 
ขั้นสรุป 
 ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

             ๑๑. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
  ชั่วโมงท่ี ๓ (การรักษาความสะอาดของร่างกาย) 

  ขั้นน า 
             ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
             ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
             ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 

         ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 
         ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย 
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ขั้นสอน 
  ๕. ครูเขียนค าว่า “สะอาด” บนกระดานอย่างชัดเจน 

          ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า สะอาดนั้นคืออะไร 
          ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 

 ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “ความสะอาด” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดย
เขียนบนกระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 

ขั้นสรุป 
  ๙. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “ความสะอาด” หน้าชั้นเรียน 
 ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ความสะอาด” 
 ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด” 

           ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน  
               ชั่วโมงท่ี ๒ (ความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกาย) 

 ขั้นน า 
            ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
            ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
            ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
            ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

  ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับอวัยวะต่างๆของมนุษย์ 
ขั้นสอน 

       ๖. ครูน าเสนอรูปภาพเกี่ยวกับร่างกายท่ีสะอาดและร่างกายท่ีสกปรก 
            ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างรูปภาพดังกล่าว 

  ๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 
แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก  

 ๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 
ขั้นสรุป 
 ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

             ๑๑. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
  ชั่วโมงท่ี ๓ (การรักษาความสะอาดของร่างกาย) 

  ขั้นน า 
             ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
             ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
             ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 

         ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 
         ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย 

  ขั้นสอน 
     ๖. ครูน าเสนอ CD และ VCD รูปภาพเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดร่างกาย 

         ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างการรักษาความสะอาดและการไม่รักษาความสะอาด 
๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 

แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก  
๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 

     ขั้นสรุป 
 ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

        ๑๑. ครูให้คะแนนใบงานนักเรียน 
๑๒. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

   ชั่วโมงท่ี (๔-๖) (การรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม) 
     ขั้นน า 

 ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ ก่อนดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน และเช็คชื่อ
นักเรียนทีละคน 

 ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม 
 ๓. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
 ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม” 

     ขั้นสอน 
    ๕. ครูเขียนค าว่า “การดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม” บนกระดานอย่างชัดเจน 

         ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า การดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่มนั้นคืออะไร 
 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 

         ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “การดูแลและรักษาความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่ม” พร้อม
ยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดยเขียนบนกระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 

     ขั้นสรุป 
         ๙. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “การดูแลและรักษาความสะอาด

เครื่องนุ่งห่ม” หน้าชั้นเรียน 
 ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “การดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม” 

          ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “การดูแลและรักษาความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม” 
          ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
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๗. การวัดผลและประเมินผล 
  ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

 ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
 ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

 ๗.๒ เครื่องมือ 
  ๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
  ๗.๒.๒ แบบการอ่าน เขียน 

    ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การรายงาน 
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๗. การวัดผลและประเมินผล 
  ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

 ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
 ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

 ๗.๒ เครื่องมือ 
  ๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
  ๗.๒.๒ แบบการอ่าน เขียน 

    ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การรายงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 

สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก     ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อเรื่อง เรียนรู้การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด      เวลา ๖ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
มุสลิมต้องเรียนรู้และตระหนักถึงความสะอาดของสถานที่ 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดม่ัน และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๒ การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาด 
อต ๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
 อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทท่ีก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อ่านและบอกการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ได้ 
๔.๒ ปฏิบัติตนในการดูแลความสะอาดของสถานที่ได้ 
๔.๓ รักและเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาดของสถานที่ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของการดูแลความสะอาดของสถานที่ 
๕.๒ ความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงท่ี ๑-๒ (นิยามค าว่าความสะอาดของท่ีอยู่อาศัย) 

  ขั้นน า 
      ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ ก่อนดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน และเช็คชื่อนักเรียนที

ละคน 
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  ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับความสะอาดของที่อยู่อาศัย 
 ๓. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

  ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย”  
      ขั้นสอน 

  ๕. ครูเขียนค าว่า “ที่อยู่อาศัย” บนกระดานอย่างชัดเจน 
      ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ที่อยู่อาศัยนั้นคืออะไร 

 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
      ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “ที่อยู่อาศัย” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดยเขียนบน

กระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 
     ขั้นสรุป 

 ๙. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “ที่อยู่อาศัย” หน้าชั้นเรียน 
        ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ที่อยู่อาศัย” 
        ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ที่อยู่อาศัย” 
         ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน  

           ชั่วโมงท่ี ๓-๔ (ความสะอาดของโรงเรียน) 
 ขั้นน า 

        ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
  ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 

         ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
 ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

         ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด 
     ขั้นสอน 
      ๖. ครูน าเสนอรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่สกปรก 

          ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างรูปภาพดังกล่าว 
๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 

แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก 
๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 

    ขั้นสรุป 
      ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

          ๑๑. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
   ชั่วโมงท่ี ๕-๖ (การรักษาความสะอาดของมัสยิด) 

ขั้นน า 
 ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
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  ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับความสะอาดของที่อยู่อาศัย 
 ๓. ครูให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

  ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การดูแลรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัย”  
      ขั้นสอน 

  ๕. ครูเขียนค าว่า “ที่อยู่อาศัย” บนกระดานอย่างชัดเจน 
      ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ที่อยู่อาศัยนั้นคืออะไร 

 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
      ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “ที่อยู่อาศัย” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดยเขียนบน

กระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 
     ขั้นสรุป 

 ๙. ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “ที่อยู่อาศัย” หน้าชั้นเรียน 
        ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “ที่อยู่อาศัย” 
        ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “ที่อยู่อาศัย” 
         ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน  

           ชั่วโมงท่ี ๓-๔ (ความสะอาดของโรงเรียน) 
 ขั้นน า 

        ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
  ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 

         ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
 ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

         ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด 
     ขั้นสอน 
      ๖. ครูน าเสนอรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่สกปรก 

          ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างรูปภาพดังกล่าว 
๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 

แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก 
๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 

    ขั้นสรุป 
      ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

          ๑๑. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
   ชั่วโมงท่ี ๕-๖ (การรักษาความสะอาดของมัสยิด) 

ขั้นน า 
 ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดุอาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 

            ๒. ครูเช็คชื่อนักเรียนทีละคน 
            ๓. ครูถามนักเรียนว่า ได้เรียนอะไรบ้างในคาบที่ผ่านมา 
            ๔. ครูทบทวนความหมายของความสะอาดอีกครั้ง 

  ๕. ครูถาม นักเรียนรู้อะไรมาบ้างเก่ียวกับการรักษาความสะอาดของมัสยิด 
  ขั้นสอน 
 ๖. ครูน าเสนอ CD และ VCD รูปภาพเกี่ยวกับการรักษาของมัสยิด 

            ๗. นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างการรักษาความสะอาดและการไม่รักษาความสะอาด 
  ๘. ครูแจกใบงานที่มีรูปภาพที่แตกต่างกันให้กับนักเรียน แล้วให้นักเรียนระบายสีภาพที่ 

แสดงถึงความสะอาดและความสกปรก พร้อมเขียนก ากับใต้ภาพว่า ความสะอาด และ ความสกปรก 
๙. นักเรียนส่งใบงานให้ครูเพื่อตรวจ 

      ขั้นสรุป 
 ๑๐. ครูเลือกใบงานแสดงให้นักเรียนเห็นหน้าชั้นแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป 

            ๑๑. ครูให้คะแนนใบงานนักเรียน 
  ๑๒. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

๗.๒ เครื่องมือ 
๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “ความสะอาด และ ความสกปรก” 
๗.๒.๒ แบบประเมินการอ่าน เขียน 

    ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 
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เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การรายงาน 
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เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  ๘.๑ CD/VCD เรื่อง “ความสะอาด” 
  ๘.๒ รูปภาพ 
  ๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การรายงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                             ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อเรื่อง มารยาทต่ออัลกุรอาน                         เวลา ๕ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน มีผลบุญกับผู้อ่าน 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๒ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
 อต ๒/๓ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อธิบายถึงมารยาทต่ออัล-กุรอานได ้
๔.๒ มีมารยาทต่ออัลกุรอานได้อย่างถูกต้อง 
๔.๓ รัก เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของมารยาทต่ออัลกุรอาน 

๕. สาระการเรียนรู้ 
มารยาทต่ออัลกุรอาน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑ – ๓ (ความส าคัญของอัลกุรอาน) 

  ขั้นน า 
              ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
              ๒. เปิด CD/VCD  “การอ่านอัล-กุรอาน” ของอิหม่ามฮะรอมัยน์ให้นักเรียนฟังและสังเกต 
              ๓. ครูถามนักเรียนว่า อัลกุรอานมีความส าคัญอย่างไรต่อชีวิตเรา 
              ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “ความส าคัญของอัลกุรอาน”  
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 ๕. ครูเขียนค าว่า “ความส าคัญของอัลกุรอาน” القرآن مغنل فنتيغن(  ) บนกระดานอย่างชัดเจน 
             ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ประโยคนี้มีความหมายอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 

 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
   ๘. ครูบอกความหมายของค ากล่าวประโยคดังกล่าวพร้อมอธิบายความส าคัญของการท าความ

สะอาด 
 ๙. สุ่มนักเรียนบางคนอ่านประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้ 

             ขั้นสรุป 
  ๑๐. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการอ่านเนื้อหา 
  ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความส าคัญของอัลกุรอาน 
  ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อมๆ กัน 

ชั่วโมงท่ี ๔ – ๕ (การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน) 
    ขั้นน า 

              ๑. ครใูห้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
    ๒. เปิด CD/VCD สารคดี “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน” ให้นักเรียนดูและฟัง 

              ๓. ครูถามนักเรียนว่า การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอานอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
              ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน”  

    ขั้นสอน 
    ๕. ครูเขียนค าว่า “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน”  )القرآن ترهادف أدب  (  

บนกระดานอย่างชัดเจน 
              ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ประโยคนี้มีความหมายอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 
              ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนอธิบายประโยคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

    ๘. ครูบอกความหมายของค ากล่าวประโยคดังกล่าวพร้อมอธิบายความส าคัญของการท าการปฏิบัติ
ตนต่ออัลกุรอาน 
             ๙. สุ่มนักเรียนบางคนอ่านประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้ 

     ขั้นสรุป 
  ๑๐. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการอ่านเนื้อหา 
  ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความสะอาดโรงเรียน 
  ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อมๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

  ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

    ขั้นสอน 
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 ๕. ครูเขียนค าว่า “ความส าคัญของอัลกุรอาน” القرآن مغنل فنتيغن(  ) บนกระดานอย่างชัดเจน 
             ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ประโยคนี้มีความหมายอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 

 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
   ๘. ครูบอกความหมายของค ากล่าวประโยคดังกล่าวพร้อมอธิบายความส าคัญของการท าความ

สะอาด 
 ๙. สุ่มนักเรียนบางคนอ่านประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้ 

             ขั้นสรุป 
  ๑๐. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการอ่านเนื้อหา 
  ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความส าคัญของอัลกุรอาน 
  ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อมๆ กัน 

ชั่วโมงท่ี ๔ – ๕ (การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน) 
    ขั้นน า 

              ๑. ครใูห้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
    ๒. เปิด CD/VCD สารคดี “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน” ให้นักเรียนดูและฟัง 

              ๓. ครูถามนักเรียนว่า การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอานอย่างไรจึงจะถูกต้อง 
              ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน”  

    ขั้นสอน 
    ๕. ครูเขียนค าว่า “การปฏิบัติตนต่ออัลกุรอาน”  )القرآن ترهادف أدب  (  

บนกระดานอย่างชัดเจน 
              ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า ประโยคนี้มีความหมายอย่างไรแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับเรา 
              ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนอธิบายประโยคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

    ๘. ครูบอกความหมายของค ากล่าวประโยคดังกล่าวพร้อมอธิบายความส าคัญของการท าการปฏิบัติ
ตนต่ออัลกุรอาน 
             ๙. สุ่มนักเรียนบางคนอ่านประโยคในกรอบสี่เหลี่ยมที่ก าหนดให้ 

     ขั้นสรุป 
  ๑๐. ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงการอ่านเนื้อหา 
  ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องความสะอาดโรงเรียน 
  ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อมๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

  ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

    ขั้นสอน  ๗.๒ เครื่องมือ 
  ๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๒.๒ แบบประเมินการอ่าน เขียน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ CD/VCD  
๘.๒ สมุดบันทึก 
๘.๓ ใบงาน 
๘.๔ ดินสอส ี
๘.๕ กระดาษแข็ง 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การรายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อเรื่อง มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน                                    เวลา ๕ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
บุคคลที่มีมารยาทดีย่อมเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ และเป็นที่รักของผู้อื่น 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓. ตัวช้ีวัด 

อล ๑ อต ๒/๒ ความหมาย ความส าคัญของมารยาทในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑  บอกความหมายของมารยาทได้ 
๔.๑  บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันได้ 
๔.๓ ปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามได้ 
๔.๔ รักและเห็นคุณค่าของมารยาทท่ีดี 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของมารยาท 
๕.๒ มารยาทที่ดีงาม 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑-๓  (มารยาทในชีวิตประจ าวัน) 
    ขั้นน า 
    ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
    ๒. เปิด CD/VCD อนาซีดเกี่ยวกับมารยาทในอิสลาม 
    ๓. ครูถามนักเรียนว่า อนาชีดที่ได้ฟังนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
    ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “มารยาท”  
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อเรื่อง มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน                                    เวลา ๕ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
บุคคลที่มีมารยาทดีย่อมเป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ และเป็นที่รักของผู้อื่น 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๓. ตัวช้ีวัด 

อล ๑ อต ๒/๒ ความหมาย ความส าคัญของมารยาทในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑  บอกความหมายของมารยาทได้ 
๔.๑  บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวันได้ 
๔.๓ ปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามได้ 
๔.๔ รักและเห็นคุณค่าของมารยาทท่ีดี 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความหมายของมารยาท 
๕.๒ มารยาทที่ดีงาม 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑-๓  (มารยาทในชีวิตประจ าวัน) 
    ขั้นน า 
    ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
    ๒. เปิด CD/VCD อนาซีดเกี่ยวกับมารยาทในอิสลาม 
    ๓. ครูถามนักเรียนว่า อนาชีดที่ได้ฟังนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
    ๔. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง “มารยาท”  

              ขั้นสอน 
    ๕. ครูเขียนค าว่า “มารยาท” บนกระดานอย่างชัดเจน 
    ๖. ให้นักเรียนอ่านดังๆ แล้วครูถามว่า มารยาทคืออะไร 
    ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
    ๘. ครูอธิบายความหมายของค าว่า “มารยาท” พร้อมยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจโดยเขียนบน

กระดานและให้นักเรียนเขียนตาม 
    ขั้นสรุป 
    ๙.  ครูเชิญตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความหมายของ “มารยาท” หน้าชั้นเรียน 
    ๑๐. ครูสรุปความหมายของค าว่า “มารยาท” 
    ๑๑. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง “มารยาท” 
    ๑๒. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
 ชั่วโมงท่ี ๔-๕ (ดุอาอฺในชีวิตประจ าวัน) 

   ขั้นน า 
             ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 

   ๒. ครูเขียนดุอาอฺในกระดานด า 
              ๓. ครูอ่านดุอาอฺให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านตาม 

   ขั้นสอน 
    ๑. ครูอธิบายความหมายของดุอาอฺ และให้นักเรียนอ่านตาม 
    ๒. ครูให้นักเรียนเขียนดุอาอฺลงในสมุด และให้ท่องจ า 

              ๓. นักเรียนส่งงานและท่องดุอาอฺให้ครูฟัง 
 ขั้นสรุป 

    ๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้ 
 ๕. อ่านสูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

  ๗.๑.๑ การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “มารยาท” 
  ๗.๑.๒ การอ่าน เขียน 

  ๗.๒ เครื่องมือ 
  ๗.๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่อง “มารยาท” 
  ๗.๒.๒ แบบประเมินการอ่าน เขียน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ CD/VCD อนาชีด “มารยาท” 
๘.๒ รูปภาพ 
๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การอ่าน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
๘.๑ CD/VCD อนาชีด “มารยาท” 
๘.๒ รูปภาพ 
๘.๓ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ การอ่าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                                ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อเรื่อง มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน                            เวลา ๗ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
มารยาทที่ดีย่อมเกิดจากจิตส านึก 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต ๒/๒ ความหมาย ความส าคัญของมารยาทในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
อล ๑ อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑  บอกการปฏิบัติตนกับเพ่ือน เพ่ือนบ้านและผู้มาเยือนได้ 
๔.๓ ปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามได้ 
๔.๔ รักและเห็นคุณค่าของมารยาทท่ีดี 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความส าคัญของมารยาทกับเพื่อน เพ่ือนบ้านและผู้มาเยือน 
๕.๒ มารยาทที่ดีงาม 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑-๓  (การปฏิบัติตนต่อเพื่อน) 
     ขั้นน า 

               ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
 ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับมารยาทในการปฏิบัติตนกับเพ่ือนในอิสลาม 

               ๓. ครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 
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 ขั้นสอน 
  ๔. ครูเขียนค าว่า “การปฏิบัติตนกับเพ่ือน” บนกระดาน 

              ๕. ให้นักเรียนอ่านตามครูดังๆ แล้วครูอธิบายถึงมารยาทในการปฏิบัติตนกับเพ่ือนอย่างไรบ้าง 
              ๖. ครูสุ่มให้นักเรียนตอบค าถามแล้วถามเพ่ือนๆ ว่าจากค าตอบดังกล่าวนั้น ถูกหรือผิด 
              ๗. ครูเชิญตัวแทนนักเรียนสองคนออกมาแสดงมารยาทในการปฏิบัติตนกับเพ่ือนว่าต้องท าอย่างไรบ้าง

     ขั้นสรุป 
 ๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปมารยาทและความส าคัญในการปฏิบัติตนกับเพ่ือน 

              ๙. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน       

    ชั่วโมงท่ี ๔-๗  (การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านและผู้มาเยือน) 
 ขั้นน า 

             ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
             ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับมารยาทในการปฏิบัติตนกับเพ่ือนบ้านและผู้มาเยือน 
             ๓. ครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 

 ขั้นสอน 
   ๔. ครูเขียนค าว่า “เพ่ือนบ้านและผู้มาเยือน” บนกระดาน 

             ๕. ครูอธิบายความหมาย “เพ่ือนบ้าน” และ “ผู้มาเยือน” คือใคร  
             ๖. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม แล้วอภิปรายถึงมารยาทในการปฏิบัติตนกับเพ่ือนบ้าน
และมารยาทในการปฏิบัติตนกับผู้มาเยือน 
            ๗. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายภายในกลุ่ม 
            ๘. ครูแจกใบงานให้นักเรียนเขียนการปฏิบัติตนกับเพ่ือนบ้านและผู้มาเยือนว่ามีอะไรบ้าง 

     ขั้นสรุป 
  ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนถึงการปฏิบัติตนต่อเพ่ือนและผู้มาเยือน 

            ๑๐. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอฺหลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

   ๗.๑.๑ การอ่าน เขียน 
   ๗.๒ เครื่องมือ 

   ๗.๒.๑ แบบประเมินการอ่าน เขียน 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

24



 ขั้นสอน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๘.๑ CD/VCD เรื่องการปฏิบัติตนกับ “เพ่ือน” “เพ่ือนบ้านและผู้มาเยือน” 
 ๘.๒ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
การรายงาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
สาระท่ี ๕  วิชาอัล-อัคลาก                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อเรื่อง มารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน                            เวลา ๗ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ          
อิสลามให้ความส าคัญในเรื่องมารยาทต่อคนทุกหมู่เหล่า 

๒. มาตรฐาน 
อล ๑ เข้าใจ จริยธรรมอิสลาม สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเพ่ือการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๓. ตัวช้ีวัด 
อล ๑ อต๒/๔ บอกมารยาทที่ดีในชีวิตประจ าวัน 
อต ๒/๕ เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามมารยาทที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑  อธิบายการปฏิบัติตนในการเยี่ยมผู้ป่วย การปฏิบัติตนต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ และการปฏิบัติ

ตนในการรับบริการได้ 
๔.๓ ปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีงามได้ 
๔.๔ รักและเห็นคุณค่าของมารยาทท่ีดี 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ความส าคัญของมารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ และมารยาทใน

การรับบริการ 
๕.๒ มารยาทที่ดีงาม 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ๑-๒  (มารยาทในการเยี่ยมผู้ปุวย) 
    ขั้นน า 
     ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 

               ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับมารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วยในอิสลาม 
               ๓. ครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 
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               ๓. ครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 

 ขั้นสอน 
    ๔. ครูเขียนดุอาอฺเวลาเยี่ยมผู้ป่วยบนกระดาน 

             ๕. ครูอธิบายความหมายและความส าคัญของดุอาอฺเวลาเยี่ยมผู้ป่วย 
              ๖. ครูอ่านให้นักเรียนและให้นักเรียนอ่านตาม  

 ๗. ครูสุ่มให้นักเรียนอ่านดุอาอฺที่เขียนไว้บนกระดาน 
              ๘. ครูแจกใบงานรูปภาพให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม และให้เขียนดุอาอฺเวลา
เยี่ยมผู้ป่วยให้ถูกต้อง 

    ขั้นสรุป 
    ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับมารยาทในการเยี่ยมผู้ป่วย 

             ๑๐. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอ.หลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
 ชั่วโมงท่ี ๓-๕  (มารยาทต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้) 

 ขั้นน า 
               ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
               ๒. เปิด CD/VCD เกี่ยวกับเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ 
               ๓. ครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 

     ขั้นสอน 
   ๔. ครูเขียนค าว่า “เด็กก าพร้าและผู้ยากไร้” บนกระดาน 

               ๕. ครูอธิบายความหมาย “เด็กก าพร้า” และ “ผู้ยากไร้” คือใครบ้าง  
 ๖. ครูอธิบายถึงการปฏิบัติตนต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง 
 ๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม ครูแจกรูปภาพเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ และให้แต่ละกลุ่ม

อภิปรายว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างต่อภาพท่ีได้รับมา 
               ๘. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการอภิปรายภายในกลุ่ม 

 ขั้นสรุป 
 ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อเด็กก าพร้าและผู้ยากไร้ 

               ๑๐. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอฺหลังเรียนพร้อม ๆ กัน 
      ชั่วโมงท่ี ๖-๗  (มารยาทในการรับบริการ) 

     ขั้นน า 
               ๑. ครูให้สลาม อ่านสูเราะฮฺอัล–ฟาติหะฮฺ และดอุาอฺก่อนเรียนพร้อมๆ กัน 
               ๒. เปิด VCD บุคคลเข้าแถวรับบริการและรับบริการแบบไม่เป็นระเบียบ 
               ๓. ครูถามเกี่ยวกับภาพที่ได้ดูนั้นบ่งบอกถึงเรื่องใด 

      ขั้นสอน 
  ๔. ครูเขียนค าว่า “การรับบริการ” บนกระดาน 

               ๕. ครูอธิบายความหมาย “การรับบริการ” คืออะไร 
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               ๖. ครูอธิบายถึงการปฏิบัติตนในการรับบริการว่าต้องท าอย่างไรบ้าง 
               ๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่ม และแต่ละกลุ่มอภิปรายและแสดงบทบาทในเรื่องมารยาทใน
การรับบริการในสามสถานการณ์ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง  
               ๘. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทหน้าชั้นเรียน 
               ๙. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนมารยาทในการรับบริการในแต่ละสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้แสดง
บทบาทท่ีผ่านมา แล้วส่งให้ครู 

 ขั้นสรุป 
     ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการรับบริการ 

              ๑๑. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอฺหลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

 ๗.๑.๑ การอ่าน เขียน 
 ๗.๒ เครื่องมือ 

 ๗.๒ แบบประเมินการอ่าน เขียน 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 
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               ๖. ครูอธิบายถึงการปฏิบัติตนในการรับบริการว่าต้องท าอย่างไรบ้าง 
               ๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่ม และแต่ละกลุ่มอภิปรายและแสดงบทบาทในเรื่องมารยาทใน
การรับบริการในสามสถานการณ์ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง  
               ๘. ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทหน้าชั้นเรียน 
               ๙. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนมารยาทในการรับบริการในแต่ละสถานการณ์ที่แต่ละกลุ่มได้แสดง
บทบาทท่ีผ่านมา แล้วส่งให้ครู 

 ขั้นสรุป 
     ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการรับบริการ 

              ๑๑. อ่าน สูเราะฮฺอัล-อัสรี และดุอาอฺหลังเรียนพร้อม ๆ กัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

 ๗.๑.๑ การอ่าน เขียน 
 ๗.๒ เครื่องมือ 

 ๗.๒ แบบประเมินการอ่าน เขียน 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน การอ่านและการเขียน 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
การประเมินการอ่าน อ่านได้คล่องแคล่ว 

ถูกต้อง แม่นย าทุกค า ทุก
ตัวอักษร 

อ่านได้ถูกต้อง แต่อ่านช้า 
อ่านแบบตะกุกตะกัก 

อ่านไม่ได้ หรืออ่านได้
เฉพาะบางตัวอักษร 

การประเมินการเขียน เขียนได้ถูกต้องตาม
หลักการเขียน สะอาด
เรียบร้อย ไม่มีรอยลบ 
รอยขีดข่วน 

เขียนได้ถูกต้อง แต่มีรอย
ลบ รอยขีดข่วน ท างาน
ไม่เรียบร้อย 

เขียนไม่ได้ เชียนช้า 
ท างานไม่เสร็จตามที่
ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
คะแนน ๕  – ๖ เท่ากับ ดี 
คะแนน ๓  – ๔ เท่ากับ พอใช้ 
คะแนน ๑  – ๒ เท่ากับ ปรับปรุง 

๘.สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๘.๑ CD/VCD บุคคลเข้าแถวรับบริการและรับบริการแบบไม่เป็นระเบียบ 
  ๘.๒ ใบงาน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        ๙.๑ การรายงาน 
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