




รายวิชาอัลฟิกฮฺ





 

สาระที่ ๓ อัลฟกฮ ฺ
 

มาตรฐาน อฟ ๑  เขาใจ เห็นคุณคา ปฏิบัติตามกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮ  มุอามะละฮ และ
อ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และสามารถนํามาวิเคราะห  กับเหตุการณที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานของเหตุผล และดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 
อต.๒ ๑ .บอกความหมายความสําคัญ ฮะดัษ 

    และประเภทของฮะดัษ 
๒ . บอกความหมาย ความสําคัญของการ    
   ปฏิบัติอิสตินญาอฺ 
๓ .บอกความหมาย ความสําคัญและ    
   ปฏิบัติการอาบนํ้าละหมาด    
๔. บอกความหมาย ความสําคัญ และ     
   ปฏิบัติ การละหมาด  
๕. เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติใน       
   ชีวิตประจําวัน 

๑. ฮะดัษ 
    ๑.๑ ความหมาย 
    ๑.๒ ความสําคัญ 
    ๑.๓ ประเภท 
    ๑.๔ การชําระลางฮะดัษเล็ก 
 

๒. อิสตินญาอฺ 
    ๒.๑ ความหมาย  

    ๒.๒ ความสําคัญ 
    ๒.๓ เงื่อนไข 
    ๒.๔ วิธีการ 
    ๒.๕ สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
 

๓. การอาบนํ้าละหมาด  
    ๓.๑ ความหมาย  
    ๓.๒ ความสําคัญ 

    ๓.๓ น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได 
    ๓.๔ วิธีการอาบนํ้าละหมาด   
    ๓.๕ สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
 

๔. การละหมาดฟรฺฎ 
    ๔.๑ ความหมาย 
    ๔.๒ ความสําคัญ 
    ๔.๓ เวลา 
    ๔.๔ การอะซานและอิกอมะฮฺ 
    ๔.๕ เงื่อนไขการละหมาดฟรฺฎ 
    ๔.๖ หลักการละหมาดฟรฺฎ 

๒1



 
ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู 

    ๔.๗ วิธีการละหมาดฟรฺฎ 
    ๔.๘ สิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
    ๔.๙ โทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 
    ๔.๑๐ ซิกรุหลังละหมาด

 

๓2



 

คําอธิบายรายวิชา 
 
สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ           รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู  อัลฟกฮฺ           ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
รหัส อฟ ๑๒๙๐๑           เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
 
 ศึกษา อธิบาย ความหมายความสําคัญ ประเภท เงื่อนไข และวิธีการของการชําระ ฮะดัษ  อิสตินญาอฺ การ
อาบนํ้าละหมาดและการละหมาดฟรฎ วิธีการอาบนํ้าละหมาด การละหมาดฟรฎ เวลาละหมาดฟรฎ การอาซาน การอีกอ
มะห เงื่อนไขการละหมาดฟรฎ หลักการละหมาดฟรฺฎ วิธีการละหมาดฟรฺฎ สิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด โทษสําหรับผูที่ไม
ละหมาดและการซิกรฺหลังละหมาด 

โดยใชกระบวนการสรางความเขาใจ กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการสรางความตระหนักเพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 
 
ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑  อฟ ๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๔,๒/๕ 
 
รวม ๕ ตัวชี้วัด  

๔
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ชื่อเรื่อง อัลฮะดัษ   เวลา ๖  ชั่วโมง 
   

๑. สาระสําคัญ 
ฮะดัษ คือ ผูที่อยูในสภาพที่ตองหามในการปฏิบัติศาสนกิจซ่ึงจําเปนตองชําระลางและฮะดัษแบงออกเปน ๒ 

ประเภท คือ ฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ 
 
๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๑,๒/๕ 
 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 
๔.๑ อาน เขาใจความหมาย ความสําคัญของฮะดัษได 
๔.๒ บอกประเภทของฮะดัษได 
๔.๒ บอกวิธีการชําระลางได 
 

 

๕. สาระการเรียนรู 
ความหมายความสําคัญประเภทและวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 

 

๖. กิจกรรมการเรยีนรู 
 

     ชั่วโมงที่ ๑ (ชื่อเรื่อง ความหมายของฮะดัษ) 
       ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ครูตั้งคําถามและสนทนาเก่ียวกับฮะดัษ 

       ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายความหมายของฮะดัษ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายความหมายของฮะดัษ 

๘
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ชื่อเรื่อง อัลฮะดัษ   เวลา ๖  ชั่วโมง 
   

๑. สาระสําคัญ 
ฮะดัษ คือ ผูที่อยูในสภาพที่ตองหามในการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งจําเปนตองชําระลางและฮะดัษแบงออกเปน ๒ 

ประเภท คือ ฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ 
 
๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๑,๒/๕ 
 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 
๔.๑ อาน เขาใจความหมาย ความสําคัญของฮะดัษได 
๔.๒ บอกประเภทของฮะดัษได 
๔.๒ บอกวิธีการชําระลางได 
 

 

๕. สาระการเรียนรู 
ความหมายความสําคัญประเภทและวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู 
 

     ชั่วโมงที่ ๑ (ชื่อเรื่อง ความหมายของฮะดัษ) 
       ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ครูตั้งคําถามและสนทนาเก่ียวกับฮะดัษ 

       ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายความหมายของฮะดัษ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายความหมายของฮะดัษ 

๘
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       ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

       ชั่วโมงท่ี ๒ (ชื่อเรื่อง ความสําคัญของฮะดัษ) 
            ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายพอสังเขปและเร่ิมเขาสูบทเรียน

เรื่องความสําคัญของฮะดัษ 
                                                 ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายความสําคัญของฮะดัษ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายความสําคัญของฮะดัษ 

                                                   ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

                ชั่วโมงท่ี ๓ (ชื่อเรื่อง ประเภทของฮะดัษ) 
                                                 ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญพอสังเขปและ

เริ่มเขาสูบทเรียนเรื่องประเภทของฮะดัษ 
                                                   ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนยกแถบประโยคประเภทของฮะดัษท้ัง ๒ ประเภท และใหผูเรียนทุกคนอานตาม 
๖. ผูสอนอธิบายประเภทของฮะดัษประเภทท่ี ๑ (ฮะดัษเล็ก) พรอมยกตัวอยาง 
๗. สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับประเภทของฮะดัษท่ี ๑ (ฮะดัษเล็ก) 

                 ขั้นสรุป 
๘. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

     ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง ประเภทของฮะดัษ) 
                                                 ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับประเภทของฮะดัษ ทั้ง ๒ ประเภท 

๙

 
           ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนยกแถบประโยคประเภทของฮะดัษท่ี ๒แลวใหทุกคนในหองอานตาม 
๖. ผูสอนอธิบายประเภทของฮะดัษประเภทท่ี ๒ (ฮะดัษใหญ) พรอมยกตัวอยาง 
๗. สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับประเภทของฮะดัษท่ี ๒ (ฮะดัษใหญ) 

 

         ขั้นสรุป 
๘. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

                ชั่วโมงที่ ๕ (ชื่อเร่ือง วิธีการชําระฮะดัษเล็ก) 
                                              ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ และประเภท

พอสังเขปและเร่ิมเขาสูบทเรียนวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
          ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ผูสอนอธิบายเรื่องวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
๖. ใหผูเรียนบอกเรื่องวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 

                                                  ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

                ชั่วโมงท่ี ๖ (ชื่อเร่ือง วิธีการชําระฮะดัษเล็ก) 
         ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒ ูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ และ

ประเภทพอสังเขปและเริ่มเขาสูบทเรียนวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
         ขั้นสอน 

๓. ทดสอบความเขาใจ ความหมายและความสําคัญ ประเภท และวิธีการชําระลางฮะดัษ 
๔. ใหผูเรียนแบงกลุมเปน ๔ กลุม แลวใหผูเรียนบอกความเขาใจเกี่ยวกับฮะดัษ 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท และวิธีการชําระลางโดยสุม

เปนรายบุคคล 

๑๐
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           ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนยกแถบประโยคประเภทของฮะดัษท่ี ๒แลวใหทุกคนในหองอานตาม 
๖. ผูสอนอธิบายประเภทของฮะดัษประเภทท่ี ๒ (ฮะดัษใหญ) พรอมยกตัวอยาง 
๗. สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับประเภทของฮะดัษท่ี ๒ (ฮะดัษใหญ) 

 

         ขั้นสรุป 
๘. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

                ชั่วโมงท่ี ๕ (ชื่อเร่ือง วิธีการชําระฮะดัษเล็ก) 
                                              ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ และประเภท

พอสังเขปและเร่ิมเขาสูบทเรียนวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
          ขั้นสอน 

๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ผูสอนอธิบายเรื่องวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
๖. ใหผูเรียนบอกเรื่องวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 

                                                  ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

                ชั่วโมงท่ี ๖ (ชื่อเรื่อง วิธีการชําระฮะดัษเล็ก) 
         ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒ ูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ และ

ประเภทพอสังเขปและเริ่มเขาสูบทเรียนวิธีการชําระฮะดัษเล็ก 
         ขั้นสอน 

๓. ทดสอบความเขาใจ ความหมายและความสําคัญ ประเภท และวิธีการชําระลางฮะดัษ 
๔. ใหผูเรียนแบงกลุมเปน ๔ กลุม แลวใหผูเรียนบอกความเขาใจเกี่ยวกับฮะดัษ 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท และวิธีการชําระลางโดยสุม

เปนรายบุคคล 

๑๐
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๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 
  - การอาน (การอธิบาย เรื่องความหมาย และความสําคัญ ประเภทและวิธีการชําระฮะดัษ 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  - แบบประเมินการอาน  
 ๗.๓ เกณฑการประเมิน 
  

เกณฑการประเมินการอาน 
รายการประเมิน/

ประเด็น 
คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ  ระดับ 

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน.......แหง 
ออกเสียงชัดเจน อาน
ตะกุกตะกักเล็กนอยเวนจังหวะ
วรรคตอนผิดบาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางานรวมกัน แต
ไมคอยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 

 
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 

 ๘.๑ แถบประโยคประเภทของฮะดัษ 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ หนังสือเรียน 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

๙.๑ การอาน 

๑๑

          ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
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๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 
  - การอาน (การอธิบาย เรื่องความหมาย และความสําคัญ ประเภทและวิธีการชําระฮะดัษ 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  - แบบประเมินการอาน  
 ๗.๓ เกณฑการประเมิน 
  

เกณฑการประเมินการอาน 
รายการประเมิน/

ประเด็น 
คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ  ระดับ 

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน.......แหง 
ออกเสียงชัดเจน อาน
ตะกุกตะกักเล็กนอยเวนจังหวะ
วรรคตอนผิดบาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางานรวมกัน แต
ไมคอยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 

 
๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 

 ๘.๑ แถบประโยคประเภทของฮะดัษ 
 ๘.๒ ใบงาน 
 ๘.๓ หนังสือเรียน 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

๙.๑ การอาน 

๑๑

          ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 

 
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชื่อเรื่อง อัตตอฮาเราะห  เวลา  ๘  ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
อิสตินญาอฺ เปนการชําระสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบา  
 

๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๒,๒/๕ 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 
๔.๑ ผูเรียนสามารถบอกความหมายของอิสตินญาอฺได 
๔.๒ ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญของอิสตินญาอฺได 
๔.๓ ผูเรียนสามารถบอกเงื่อนไขของอิสตินญาอฺได 
๔.๔ ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามวิธีการของอิสตินญาอฺได 
 

๕.  สาระการเรียนรู          
อิสตินญาอฺ 
- ความหมายของอิสตินญาอฺ 
- ความสําคัญของอิสตนิญาอฺ 
- เงื่อนไข 
- วิธีการ 
- สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

 
๖. กิจกรรมการเรียนรู 

 ชั่วโมงที่ ๑ (ชื่อเรื่อง ความหมายของอิสตินญาอฺ) 
               ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 

๑๒

๒. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับการทําความสะอาดวามีอะไรบาง 
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     ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามเร่ืองความหมายอิสตินญาอฺ 
๔. ใหผูเรียนอานความหมายอิสตินญาอเฺปนรายบุคคล 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนบอกความหมายของอิสตินญาอฺ 
๖. ผูสอนอธิบายความหมายของอิสตินญาอฺ 
๗. สุมใหผูเรียนอธิบายความหมายของอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๘. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๙. ผูสอนสรุปความหมายของอิสตินญาอฺบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปความหมายอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง ความสําคัญของอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการอิสตินญาอฺ 

     ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามเร่ืองความสําคัญของ

อิสตินญาอฺ 
๕. ใหผูเรียนอานความสําคัญของอิสตินญาอฺเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนบอกความสําคัญของอิสตินญาอฺ 
๗. ผูสอนอธิบายความสําคัญของอิสตินญาอฺ 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายความสําคัญของอิสตินญาอฺ 

     ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูสอนสรุปความสําคัญของอิสตินญาอฺบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปความหมายอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง เงื่อนไขของอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนสอบถามผูเรียนในเรื่องความหมายและความสําคัญของการอิสตินญาอฺพรอมทั้งพูดคุยเก่ียวกับ 

๑๓

๔. เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ 
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     ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามเร่ืองความหมายอิสตินญาอฺ 
๔. ใหผูเรียนอานความหมายอิสตินญาอเฺปนรายบุคคล 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนบอกความหมายของอิสตินญาอฺ 
๖. ผูสอนอธิบายความหมายของอิสตินญาอฺ 
๗. สุมใหผูเรียนอธิบายความหมายของอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๘. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๙. ผูสอนสรุปความหมายของอิสตินญาอฺบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปความหมายอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง ความสําคัญของอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของการอิสตินญาอฺ 

     ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามเร่ืองความสําคัญของ

อิสตินญาอฺ 
๕. ใหผูเรียนอานความสําคัญของอิสตินญาอฺเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนบอกความสําคัญของอิสตินญาอฺ 
๗. ผูสอนอธิบายความสําคัญของอิสตินญาอฺ 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายความสําคัญของอิสตินญาอฺ 

     ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูสอนสรุปความสําคัญของอิสตินญาอฺบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปความหมายอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๐. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง เงื่อนไขของอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนสอบถามผูเรียนในเรื่องความหมายและความสําคัญของการอิสตินญาอฺพรอมทั้งพูดคุยเก่ียวกับ 

๑๓

๔. เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ 

 
    ขั้นสอน 

๕. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามเร่ืองเง่ือนไขของอิสตินญาอฺ 
๖. ใหผูเรียนอานบทเรียนของอิสตินญาอฺเปนรายบุคคล 
๗. ผูสอนสุมใหผูเรียนบอกเง่ือนไขของอิสตินญาอฺ 
๘. ผูสอนอธิบายเงื่อนไขของอิสตินญาอฺ 
๙. สุมใหผูเรียนอธิบายเงื่อนไขของอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๑๐. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๑. ผูสอนสรุปเงื่อนไขของอิสตินญาอฺบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๑๒. ผูสอนและผูเรียนสรุปเงื่อนไขของอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๓. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง เงื่อนไขของอิสตินญาอฺ) 
    ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนสอบถามผูเรียนในเรื่องความหมายและความสําคัญของการอิสตนิญาอฺพรอมทั้งพูดคุยเก่ียวกับ 
๔. เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสอน 
๕. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนแลวผูเรียนอานตาม 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆ อานตาม 
๗. ผูสอนใหผูเรียน๒ คนบอกเงื่อนไขของอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๘. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนมา 
๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปเงื่อนไขของอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๐.ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขของอิสตินญาอฺใหผูเรียนทํา 
๑๑.ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๕ (ชื่อเรื่อง วิธีการอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนและผูเรียนสนทนารวมกันเก่ียวกับการเขาหองน้ํา พรอมทั้งสอบถามวาผูใดไดเขาหองน้ํา

มาแลววันนี้ 
 

๑๔
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    ขั้นสอน 

๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอิสตินญาอฺเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการอิสตินญาอฺ 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายวิธีการอิสตินญาอฺ 
 

    ขั้นสรุป 
๙. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๖ (ชื่อเรื่อง วิธีการอิสตินญาอ)ฺ 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 

    ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆ อานตาม 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอิสตินญาอฺใหเพ่ือนๆ ฟง 
๖. ผูสอนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺบนกระดานดํา แลวใหผูเรียนเขียนตาม 

     ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๘. ผูสอบแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทําที่บาน 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงท่ี ๗ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 
๓. ผูนําภาพสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺใหผูเรียนดูแลวสนทนาเก่ียวกับภาพ 

              ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรยีนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺแลวให

ผูเรียนอานตาม 
๕. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องส่ิงที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺทุกๆ คน 
๖. ผูสอนอานทวนอีกครั้งหนึ่งและใหผูเรียนอานตาม 

๑๕

 
๗. ผูสอนเขียนถึงสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺบนกระดานดําและใหผูเรียนเขียนตาม 
๘. ผูสอนอธิบายใหผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๐. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

  ชั่วโมงท่ี ๘ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ) (ตอ) 
    ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 

             ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

แลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนนํารูปภาพสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺใหผูเรียนดูแลวอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ 
๕. ผูสอนและผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ 
๖. ผูสอนถามผูเรียนแตละคนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

           ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๘. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทํา 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ เงื่อนไขของ
การอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺ และสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

- การอาน การเขียน และการอธิบายเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ
เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

  
๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอเง่ือนไขของ

การอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
- แบบประเมินการอาน การเขียนและการอธิบายเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของ

อิสตินญาอ เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิส
ตินญาอฺ  

๑๖
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    ขั้นสอน 

๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอิสตินญาอฺเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการอิสตินญาอฺ 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายวิธีการอิสตินญาอฺ 
 

    ขั้นสรุป 
๙. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๖ (ชื่อเรื่อง วิธีการอิสตินญาอ)ฺ 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 

    ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวธิีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆ อานตาม 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอิสตินญาอฺใหเพ่ือนๆ ฟง 
๖. ผูสอนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺบนกระดานดํา แลวใหผูเรียนเขียนตาม 

     ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๘. ผูสอบแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทําที่บาน 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๗ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ) 
     ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 
๓. ผูนําภาพสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺใหผูเรียนดูแลวสนทนาเก่ียวกับภาพ 

              ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรยีนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺแลวให

ผูเรียนอานตาม 
๕. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องส่ิงที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺทุกๆ คน 
๖. ผูสอนอานทวนอีกคร้ังหนึ่งและใหผูเรียนอานตาม 

๑๕

 
๗. ผูสอนเขียนถึงส่ิงที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺบนกระดานดําและใหผูเรียนเขียนตาม 
๘. ผูสอนอธิบายใหผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

    ขั้นสรุป 
๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๑๐. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

  ชั่วโมงที่ ๘ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ) (ตอ) 
    ขั้นนํา 

๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 

             ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

แลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนนํารูปภาพสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺใหผูเรียนดูแลวอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ 
๕. ผูสอนและผูเรียนสนทนาเกี่ยวกับรูปภาพ 
๖. ผูสอนถามผูเรียนแตละคนเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

           ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺรวมกัน 
๘. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทํา 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ เงื่อนไขของ
การอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺ และสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

- การอาน การเขียน และการอธิบายเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ
เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งท่ีสามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 

  
๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอเง่ือนไขของ

การอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
- แบบประเมินการอาน การเขียนและการอธิบายเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของ

อิสตินญาอ เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิส
ตินญาอฺ  

๑๖
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๗.๓ เกณฑการประเมิน 
 เกณฑการประเมินการอาน  

  ๗.๓.๑ การอาน  
เกณฑการประเมินการอาน 

รายการประเมิน/ประเด็น คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ ระดับ  

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรคตอนผิด
บาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แตไมคอยรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 

 

แบบทดสอบ  
- ทําไดถูก ๑๐ ขอ   ๑๐ คะแนน 
- ทําไดถูก ๙  ขอ   ๙ คะแนน 
- ทําไดถูก ๘ ขอ   ๘ คะแนน 
- ทําไดถูก ๗ ขอ   ๗ คะแนน 
- ทําไดถูก ๖ ขอ   ๖ คะแนน 
- ทําไดถูก ๕ ขอ   ๕ คะแนน 
- ทําไดถูก ๔ ขอ   ๔ คะแนน 
- ทําไดถูก ๓ ขอ   ๓ คะแนน 
- ทําไดถูก ๒ ขอ   ๒ คะแนน 
- ทําไดถูก ๑ ขอ   ๑ คะแนน 

๑๗

 
- ผานเกณฑการประเมินตองไมนอยกวา ๕  คะแนน 
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๗.๓ เกณฑการประเมิน 
 เกณฑการประเมินการอาน  

  ๗.๓.๑ การอาน  
เกณฑการประเมินการอาน 

รายการประเมิน/ประเด็น คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ ระดับ  

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรคตอนผิด
บาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แตไมคอยรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 

 

แบบทดสอบ  
- ทําไดถูก ๑๐ ขอ   ๑๐ คะแนน 
- ทําไดถูก ๙  ขอ   ๙ คะแนน 
- ทําไดถูก ๘ ขอ   ๘ คะแนน 
- ทําไดถูก ๗ ขอ   ๗ คะแนน 
- ทําไดถูก ๖ ขอ   ๖ คะแนน 
- ทําไดถูก ๕ ขอ   ๕ คะแนน 
- ทําไดถูก ๔ ขอ   ๔ คะแนน 
- ทําไดถูก ๓ ขอ   ๓ คะแนน 
- ทําไดถูก ๒ ขอ   ๒ คะแนน 
- ทําไดถูก ๑ ขอ   ๑ คะแนน 

๑๗

 
- ผานเกณฑการประเมินตองไมนอยกวา ๕  คะแนน 

๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
๘.๑ แบบเรียน/ใบความรูเกี่ยวกับหลังเรียนเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสติ
นญาอ เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
๘.๒ รูปภาพเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
๘.๓ แบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และ
สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
๙.๑ การอานเรื่องความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ เงื่อนไขของการอิสตินญาอฺ 
วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ 
๙.๒ การอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอิสตินญาอฺความสําคัญของอิสตินญาอ เงื่อนไขของการอิส
ตินญาอฺ วิธีการอิสตินญาอฺและสิ่งที่สามารถนํามาใชในการอิสตินญาอฺ  

๑๘
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อเรื่อง อัลวูฎอฺ   เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
การอาบนํ้าละหมาด คือ การชําระฮะดัษเล็กเพ่ือเตรียมตัวปฏิบัติการละหมาด 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๓,๒/๕ 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 

การอาบนํ้าละหมาด 
๔.๑ ผูเรียนสามารถอานบทเรียนเกี่ยวกับการอาบนํ้าละหมาดได 

  ๔.๒ ผูเรียนสามารถบอกความหมายของการอาบน้ําละหมาดได 
๔.๓ ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 

  ๔.๔ ผูเรียนสามารถบอกประเภทของน้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได 
๔.๕ ผูเรียนสามารถบอกวิธีการอาบนํ้าละหมาดได 
๔.๖ ผูเรียนสามารถสาธิตวิธีการอาบน้ําละหมาดได 
๔.๗ ผูเรียนสามารถปฏิบัติการอาบนํ้าละหมาดได 
๔.๘ ผูเรียนสามารถบอกส่ิงที่ทําใหเสียน้ําละหมาดได 
 

๕.  สาระการเรียนรู          
 การอาบนํ้าละหมาด 

๕.๑ ความหมายของการอาบน้ําละหมาด 
๕.๒ ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 
๕.๓ น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได 
๕.๔ วธิีการอาบนํ้าละหมาด 
๕.๕ สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 

๑๙
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อเรื่อง อัลวูฎอฺ   เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 
 

สาระสําคัญ 
การอาบนํ้าละหมาด คือ การชําระฮะดัษเล็กเพ่ือเตรียมตัวปฏิบัติการละหมาด 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๓,๒/๕ 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 

การอาบนํ้าละหมาด 
๔.๑ ผูเรียนสามารถอานบทเรียนเกี่ยวกับการอาบนํ้าละหมาดได 

  ๔.๒ ผูเรียนสามารถบอกความหมายของการอาบน้ําละหมาดได 
๔.๓ ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 

  ๔.๔ ผูเรียนสามารถบอกประเภทของน้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได 
๔.๕ ผูเรียนสามารถบอกวิธีการอาบนํ้าละหมาดได 
๔.๖ ผูเรียนสามารถสาธิตวิธกีารอาบน้ําละหมาดได 
๔.๗ ผูเรียนสามารถปฏิบัติการอาบนํ้าละหมาดได 
๔.๘ ผูเรียนสามารถบอกส่ิงที่ทําใหเสียน้ําละหมาดได 
 

๕.  สาระการเรียนรู          
 การอาบนํ้าละหมาด 

๕.๑ ความหมายของการอาบน้ําละหมาด 
๕.๒ ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 
๕.๓ น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได 
๕.๔ วธิีการอาบนํ้าละหมาด 
๕.๕ สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 

๑๙

 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู 

 ชั่วโมงที่ ๑ (ชื่อเรื่อง ความหมายของการอาบนํ้าละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับการทําความสะอาดวามีอะไรบางและรวมสนทนาเกี่ยวกับการทําความ

สะอาด 
๓. ผูสอนนํารูปภาพของการอาบน้ําละหมาดใหนักเรียนดูแลวสนทนาเก่ียวกับรูปภาพ 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องความหมายของการอาบน้ําละหมาดแลวให

ผูเรียนอานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานความหมายของการอาบน้ําละหมาดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมเลือกผูเรียนใหอานบทเรียนเรื่องการอาบน้ําละหมาด แลวใหเพ่ือนๆ อานตาม  
๗. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับของการอาบน้ําละหมาดพรอมๆ กัน 
๘. ผูสอนอธิบายเกี่ยวความหมายของการอาบนํ้าละหมาดใหผูเรียนฟง 
๙. ผูสอนเขียนสรุปความหมายของการอาบน้ําละหมาดบนกระดานดําและใหผูเรียนเขียนตาม 
๑๐. ผูสอนตรวจการเขียนของผูเรียน 
๑๑. ผูสอนสุมเลือกใหนักเรียนบอกความหมายของการอาบน้ําละหมาด 
ขั้นสรุป 
๑๒. ผูสอนและผูเรียนสรุปบทเรียนรวมกัน 
๑๓. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนถามผูเรียนเกี่ยวกับความสําคัญของของการอาบน้ําละหมาด 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องความสําคัญของการอาบน้ําละหมาดแลวให

ผูเรียนอานตาม 
๕. ผูสอนใหผูเรียนอานความสําคัญของการอาบน้ําละหมาดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานความสําคัญของการอาบน้ําละหมาดและใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนสุมเลือกใหผูเรียนบอกความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 
๘. ผูสอนอธิบายความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 
๙. ผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด 

๒๐
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ขั้นสรุป 
๑๐. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๑. ผูสอนสรุปความสําคัญของการอาบน้ําละหมาดบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๑๒. ผูสอนและผูเรียนสรุปความสําคัญของการอาบน้ําละหมาดรวมกัน 
๑๓. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนและผูเรียนสนทนาเร่ืองที่มีบนโลกน้ีวามีน้ําอะไรบาง 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดแลวใหผูเรียน

อานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดและใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องนํ้าที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดพรอมๆ กันหลายๆ ครั้ง 
ขั้นสรุป 
๘. ผูสอนใหผูเรียนกลับไปอานบทเรียนเรื่องน้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดแลวมาอานใหฟงใน

ชั่วโมงถัดไป 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได) (ตอ) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
ขั้นสอน 

๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนเรื่องน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดและอานบทเรียนแลวผูเรียน
อานตาม 

๔. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆ อานตาม 
๕. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องนํ้าที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนอธิบายเรื่องชนิดของน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดใหผูเรียนฟง 
๗. ผูสอนสุมถามใหผูเรียนบอกชนิดของน้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได 

๒๑

 

๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปเนื้อหารวมกัน 
๑๐. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับน้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดใหผูเรียนทํา 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงท่ี ๕ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนนํารูปภาพเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหผูเรียนดูแลวสนทนารวมกัน 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอาบน้ําละหมาดใหผูเรียนอานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนที่ผูเรียนไดอาน 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายวิธีการอาบนํ้าละหมาด 
 

ขัน้สรุป 
๙. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอาบน้ําละหมาดรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงท่ี ๖ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) (ตอ) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
ขั้นสอน 

๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องวิธีการอาบนํ้าละหมาดพรอมๆกัน 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหเพ่ือนๆ ฟง 
๖. ผูสอนสรุปวิธีการอาบนํ้าละหมาดบนกระดานดํา แลวใหผูเรียนเขียนตาม 

ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอาบน้ําละหมาดรวมกัน 
๘. ผูสอบแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทําที่บาน 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 

๒๒

ขั้นสรุป 
๘. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนมา 
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๙. ผูสอนและผูเรียนสรุปเนื้อหารวมกัน 
๑๐. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับน้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดใหผูเรียนทํา 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๕ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
๓. ผูสอนนํารูปภาพเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหผูเรียนดูแลวสนทนารวมกัน 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอาบน้ําละหมาดใหผูเรียนอานตาม 
๕. ใหผูเรียนอานบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดเปนรายบุคคล 
๖. ผูสอนสุมใหผูเรียนอานนําแลวใหเพ่ือนๆอานตาม 
๗. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับบทเรียนที่ผูเรียนไดอาน 
๘. สุมใหผูเรียนอธิบายวิธีการอาบนํ้าละหมาด 
 

ขั้นสรุป 
๙. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๑๐. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอาบน้ําละหมาดรวมกัน 
๑๑. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๖ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) (ตอ) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาจากช่ัวโมงท่ีแลว 
ขั้นสอน 

๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องวิธีการอิสตินญาอฺแลวใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องวิธีการอาบนํ้าละหมาดพรอมๆกัน 
๕. ผูสอนสุมใหผูเรียนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหเพ่ือนๆ ฟง 
๖. ผูสอนสรุปวิธีการอาบนํ้าละหมาดบนกระดานดํา แลวใหผูเรียนเขียนตาม 

ขั้นสรุป 
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปวิธีการอาบน้ําละหมาดรวมกัน 
๘. ผูสอบแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทําที่บาน 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 

๒๒

ขั้นสรุป 
๘. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาท่ีไดเรียนมา 
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ชั่วโมงท่ี ๗ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) 

ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆกัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 
๓. ผูนําภาพวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหผูเรียนดูแลวสนทนาเก่ียวกับภาพ 
ขั้นสอน 
๔. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอาบน้ําละหมาด 
๕. ผูสอนสาธิตวิธีการอาบนํ้าละหมาดใหผูเรียนดู 
๖. ผูสอนพาผูเรียนไปสถานที่อาบน้ําละหมาด 
๗. ผูสอนใหผูเรียนสาธิต/แสดงวิธีการอาบนํ้าละหมาดเปนรายบุคคล 
๘. ผูสอนสอบถามผูเรียนเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดและการนําไปใช 

ขั้นสรุป 
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาด 
๑๐.ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๘ (ชื่อเรื่อง วิธีการอาบน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาพรอมทั้งถามผูเรียนวาใครไดปฏิบัติมาแลวบาง 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาดพรอมๆ กัน ๓ ครั้ง 
๔. ผูสอนเขียนสรุปวิธีการอาบนํ้าละหมาดบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๕. ผูสอนตรวจการเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๖. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับวิธีการอาบนํ้าละหมาดรวมกัน 
๗. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทํา 
๘. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๙ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมาพรอมทั้งสนทนาเก่ียวกับน้ําละหมาด 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่ทําใหเสยีน้ําละหมาดและใหผูเรียนอานตาม 
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่ทําใหเสียนํ้าละหมาดเปนรายบุคคล 

๒๓
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๕. ผูสอนสุมเลือกใหผูเรียนอานบทเรียนและใหเพ่ือนๆ อานตาม 
๖. ผูสอนอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท่ีทําใหเสียน้ําละหมาดใหผูเรียนฟง 
๗. ผูสอนสุมถามผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาดใหผูเรียนตอบ 
ขัน้สรุป 

๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
๙. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๑๐ (ชื่อเรื่อง สิ่งท่ีทําใหเสียน้ําละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. ผูสอนใหผูเรียนอานดูอาอฺ และอานซูเราะหอัลฟาตีฮะห พรอมๆ กัน 
๒. ผูสอนทบทวนบทเรียนที่ผานมา 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนใหผูเรียนเปดแบบเรียนและอานบทเรียนเรื่องสิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาดพรอมๆ กัน ๓ ครั้ง 
๔. ผูสอนเขียนสรุปวิธีการอาบนํ้าละหมาดบนกระดานและใหผูเรียนเขียนตาม 
๕. ผูสอนตรวจการเขียนของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๖. ผูสอนและผูเรียนสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาดรวมกัน 
๗. ผูสอนแจกแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนทาํ 
๘. ผูสอน ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 
- การทดสอบหลังเรียนเรื่องการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบนํ้าละหมาดความสําคัญของการ

อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบน้ําละหมาด และส่ิงที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
- การอาน การเขียน และการอธิบายเรื่องการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบนํ้าละหมาด

ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งที่
ทําใหเสียน้ําละหมาด 

- การสาธิตวิธีการอาบนํ้าละหมาด  
๗.๒ เครื่องมือ 

- แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบนํ้าละหมาดความสําคัญของการ
อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบน้ําละหมาด และส่ิงที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 

- แบบประเมินการอาน การเขียนและการอธิบายการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําท่ีสามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งที่
ทําใหเสียน้ําละหมาด 

๒๔

- แบบสาธิต วิธีการอาบนํ้าละหมาด  
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 ๗.๓ เกณฑการประเมิน  
๗.๓.๑ การอาน  

เกณฑการประเมินการอาน 

รายการประเมิน/ประเด็น คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ  ระดับ  

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน.......แหง 
ออกเสียงชัดเจน อานคลองแคลว 
เวนจังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน.......
แหง ออกเสียงชัดเจน อาน
ตะกุกตะกักเล็กนอยเวน
จังหวะวรรคตอนผิดบาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน อานไมคลอง 
เวนวรรคตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใชหนังสืออยาง
ทะนุถนอม ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน 
ไมขีดเขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี 
หรือ ไมทะนุถนอม
หนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางานรวมกัน แบง
งานกันรับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางานรวมกัน 
แตไมคอยรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่น 

ไมไดวางแผนการ
ทํางานรวมกัน 

๗.๓.๒ แบบทดสอบ  
- ทําไดถูก ๑๐ ขอ   ๑๐ คะแนน 
- ทําไดถูก ๙  ขอ   ๙ คะแนน 
- ทําไดถูก ๘ ขอ   ๘ คะแนน 
- ทําไดถูก ๗ ขอ   ๗ คะแนน 
- ทําไดถูก ๖ ขอ   ๖ คะแนน 
- ทําไดถูก ๕ ขอ   ๕ คะแนน 
- ทําไดถูก ๔ ขอ   ๔ คะแนน 
- ทําไดถูก ๓ ขอ   ๓ คะแนน 
- ทําไดถูก ๒ ขอ   ๒ คะแนน 
- ทําไดถูก ๑ ขอ   ๑ คะแนน 

- ผานเกณฑการประเมินตองไมนอยกวา ๕  คะแนน 

๒๕

 
- สาธิตไดไมถูกตอง เชื่องชา ไมตรงตามแบบอยาง  ๒ คะแนน 

- ผานเกณฑการประเมินตองไมนอยกวา ๓  คะแนน 
 

๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
๘.๑  แบบเรียน/ใบความรูเกี่ยวกับการอาบนํ้าละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได วิธีการอาบนํ้าละหมาด และ
สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
๘.๒ รูปภาพเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของการ
อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได วิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งที่ทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๘.๓ แบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และ
สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
๘.๔ ทีอ่าบนํ้าละหมาด 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

๙.๑ การอานเรื่องการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของการ
อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบน้ําละหมาด และสิ่งที่ทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๙.๒ การอธิบายเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของ
การอาบนํ้าละหมาด น้ําท่ีสามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งที่ทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๙.๓ การสาธิตวิธีการอาบนํ้าละหมาด 

๒๖

๗.๓.๓ การสาธิต 
- สาธิตไดถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามแบบอยาง  ๕ คะแนน 
- สาธิตไดถูกตอง เชื่องชา ตรงตามแบบอยาง  ๓ คะแนน 

24



 
- สาธิตไดไมถูกตอง เชื่องชา ไมตรงตามแบบอยาง  ๒ คะแนน 

- ผานเกณฑการประเมินตองไมนอยกวา ๓  คะแนน 
 

๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
๘.๑  แบบเรียน/ใบความรูเกี่ยวกับการอาบนํ้าละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดได วิธีการอาบนํ้าละหมาด และ
สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
๘.๒ รูปภาพเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของการ
อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดได วิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งท่ีทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๘.๓ แบบทดสอบหลังเรียนเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาด
ความสําคัญของการอาบน้ําละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบนํ้าละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และ
สิ่งที่ทําใหเสียน้ําละหมาด 
๘.๔ ทีอ่าบนํ้าละหมาด 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

๙.๑ การอานเรื่องการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของการ
อาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบน้ําละหมาด และส่ิงที่ทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๙.๒ การอธิบายเกี่ยวกับการอาบน้ําละหมาด ความหมายของการอาบน้ําละหมาดความสําคัญของ
การอาบนํ้าละหมาด น้ําที่สามารถใชอาบน้ําละหมาดไดวิธีการอาบนํ้าละหมาด และสิ่งที่ทําใหเสียน้ํา
ละหมาด 
๙.๓ การสาธิตวิธีการอาบนํ้าละหมาด 

๒๖

๗.๓.๓ การสาธิต 
- สาธิตไดถูกตอง รวดเร็ว ตรงตามแบบอยาง  ๕ คะแนน 
- สาธิตไดถูกตอง เชื่องชา ตรงตามแบบอยาง  ๓ คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ 

สาระท่ี ๔  อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ชื่อเรื่อง การละหมาดฟรฎ  เวลา ๖  ชั่วโมง 
   

๑. สาระสําคัญ 
การละหมาด ถือเปนเสาหลักของศาสนา วาญิบสําหรับมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะจะตองปฏิบัติ วันละ 

๕ เวลา 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 
อฟ ๑ เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 

และอ่ืนๆเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๓. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๔,๒/๕ 

๔. จุดประสงคการเรียนรู 

๔.๑ อาน เขาใจความหมาย ความสําคัญของการละหมาดฟรฎได 
๔.๒ บอกเวลาของการละหมาดได 
๔.๓ สามารถอาซานและอิกอมะฮฺได 
๔.๔ บอกเงื่อนไขของการละหมาดได 
 

 

๕. สาระการเรียนรู 
ความหมายความสําคัญเวลา การอาซาน อิกอมะฮฺ และเงื่อนไขของการละหมาดฟรฎ 
 

๖. กิจกรรมการเรียนรู 
ชั่วโมงท่ี ๑ (ชื่อเรื่อง ความหมายของการละหมาดฟรฎ) 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ครูตั้งคําถามและสนทนาเก่ียวกับการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 

๒๗
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๕. อธิบายความหมายของการละหมาดฟรฎ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายความหมายของการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง ความสําคัญของการละหมาดฟรฎ) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายของการละหมาดฟรฎพอสังเขปและ

เริ่มเขาสูบทเรียนเรื่องความสําคัญของการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายความสําคัญของการละหมาดฟรฎ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายความสําคัญของการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสรุป 

๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง เวลาของการละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ใหผูเรียนเลากิจวัตรประจําวันตั้งแตเชาจนถึงเขานอน (ใน ๒๔ ชั่วโมง)  
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ผูสอนบอกเวลาของการละหมาดฟรฎทั้ง ๕ เวลาพรอมอธิบายพอสังเขป 
๖. สุมถามผูเรียนเกี่ยวกับเวลาของการละหมาด 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง การอาซาน) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 

๒๘

๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการละหมาดฟรฎ 
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ขั้นสอน 
๓. ใหผูเรียนถือแถบประโยค การอาซาน แลวครูอานใหผูเรียนฟง 
๔. ใหผูเรียนอานแถบประโยคการอาซานตามผูสอน 
๕. แบงกลุมเปน ๔ กลุม สุมใหผูเรียนอาซานรายกลุม 
ขั้นสรุป 

๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องการอาซาน 
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๕  (ชื่อเรื่อง การอิกอมะฮฺ) 

ขั้นนํา 

๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับการอาซาน 

ขั้นสอน 

๓. ใหผูเรียนถือแถบประโยค การอิกอมะฮฺ แลวครูอานใหผูเรียนฟง  
๔. ใหผูเรียนอานแถบประโยคการการอิกอมะฮฺ ตามผูสอน 
๕. แบงกลุมเปน ๔ กลุม สุมใหผูเรียนการอิกอมะฮฺ รายกลุม 
ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องการการอิกอมะฮฺ 
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลงัเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๖ (ชื่อเรื่อง เงื่อนไขของการละหมาดฟรฎ) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการละหมาด

ฟรฎการอาซาน และอิกอมะฮฺ พอสังเขปและเริ่มเขาสูบทเรียนเงื่อนไขของการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายเงื่อนไขของการละหมาดฟรฎ 
๖. สุมใหผูเรียนอธิบายเงื่อนไขของการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 

๒๙

๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 
  - การอาน (การอธิบาย เรื่องความหมาย และความสําคัญ เงื่อนไขของละหมาดฟรฎ) 
  - การสาธิต ( การอาซาน และอิกอมะฮฺ) 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  - แบบประเมินการอาน 
  - แบบประเมินการสาธิต  
 ๗.๓ เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินการอาน 
   - การอาน 

เกณฑการประเมินการอาน 

 

รายการประเมิน/ประเด็น 

คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ  ระดับ  

การอานออกเสียง อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานตะกุกตะกักเล็กนอย 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค 

 

รายการประเมิน/ประเด็น 
คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ ระดับ  ระดับ 

 จังหวะวรรคตอนถูกตอง เวนจังหวะวรรคตอนผิด
บาง 

ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แตไมคอยรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 
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๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 
  - การอาน (การอธิบาย เรื่องความหมาย และความสําคัญ เงื่อนไขของละหมาดฟรฎ) 
  - การสาธิต ( การอาซาน และอิกอมะฮฺ) 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  - แบบประเมินการอาน 
  - แบบประเมินการสาธิต  
 ๗.๓ เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินการอาน 
   - การอาน 

เกณฑการประเมินการอาน 

 

รายการประเมิน/ประเด็น 

คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ  ระดับ  ระดับ  

การอานออกเสียง อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานตะกุกตะกักเล็กนอย 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค 

 

รายการประเมิน/ประเด็น 
คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ ระดับ  ระดับ 

 จังหวะวรรคตอนถูกตอง เวนจังหวะวรรคตอนผิด
บาง 

ตอนผิดมาก 

. นิสัยท่ีดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แตไมคอยรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 
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การสาธิต  
- สาธิตไดถูกตอง ชัดเจน คลองแคลว ตามเนื้อหาสาระ ๑๐-๘ คะแนน 
- อานถูกตอง ชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ  ๗-๕ คะแนน 
- อานถูกตอง ไมชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ  ๔-๒ คะแนน 
- อานไมถูกตอง ไมชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ ๑ คะแนน 
- ผานเกณฑประเมินรอยละ ๖๐ ถือวา ผาน 

 

๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 ๘.๑ แถบประโยคการอาซาน 
 ๘.๒ แถบประโยคการอิกอมะฮฺ 
 ๘.๓ ใบงาน 
 ๘.๔ แบบเรียน 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 
 ๙.๑ การเขียนสรุปบทเรียน 
 ๙.๒ การอาน  
 ๙.๓ การสาธิต 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ 

สาระที่ ๔ อัลฟกฮฺ     ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบตีดาอียะห) ชั้นปท่ี ๒ 
หนวยการเรียนรูที่ ๕ ชื่อเรื่อง หลักการและวิธีการซอละฮฺ เวลา ๘  ชั่วโมง 
   

สาระสําคัญ 

การละหมาด ถือเปนเสาหลักของศาสนา วาญิบสําหรับมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะจะตองปฏิบัติ วันละ ๕ เวลา
๒. มาตรฐานการเรียนรูที่ 

อฟ๑เขาใจเห็นคุณคาปฏิบัติตามกฎหลักการและบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอิบาดะฮมุอามะละฮ 
และอ่ืนๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถนํามาวิเคราะหกับเหตุการณที่เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 
 

๗. ตัวช้ีวัด 
อฟ ๑ ๒/๔,๒/๕ 

๘. จุดประสงคการเรียนรู 
๑. ผูเรียนสามารถบอกหลักการของการละหมาดฟรฎได 
๒. ผูเรียนสามารถบอกวิธีการละหมาดได 
๓. ผูเรียนสามารถสาธิตการละหมาดได 
๔. ผูเรียนสามารถบอกสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
๕. ผูเรียนสามารถบอกโทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 
๖. ผูเรียนสามารถซิกรฺหลังละหมาด 

๗. ผูเรียนสามารถละหมาดได 
 
 

๙. สาระการเรียนรู 
หลักการการละหมาดฟรฎวิธีการละหมาดฟรฎสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาดฟรฎโทษสําหรับผูที่ไม

ละหมาดฟรฎและซิกรฺหลังละหมาดฟรฎ 

๑๐. กิจกรรมการเรียนรู 
 

ชั่วโมงท่ี ๑ (ช่ือเรื่อง หลักการของการละหมาดฟรฎ) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ครูตั้งคําถามและสนทนาเก่ียวกับการละหมาดฟรฎ 

 

๓๒
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ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายหลักการของการละหมาดฟรฎ 
๖. สุมใหผูเรียนบอกหลักการของการละหมาดฟรฎ 

 

ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๒ (ชื่อเรื่อง วิธีการละหมาดฟรฎ) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับหลักการของการละหมาดฟรฎพอสังเขปและ

เริ่มเขาสูบทเรียนเรื่องวิธีการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ผูสอนอธิบายวิธีการละหมาดฟรฎ 
๖. สุมใหผูเรียนบอกวิธีการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรยีนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๓ (ชื่อเรื่อง วิธีการละหมาดฟรฎ) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับหลักการของการละหมาดฟรฎพอสังเขปและ

เริ่มเขาสูบทเรียนเรื่องบทอานในละหมาดฟรฎ 
 

ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนอานพรอมๆ กันหลายๆ ครั้ง 
๖. สุมใหผูเรียนอานและทองจําบทอานในละหมาด 

๓๓
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๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (ชื่อเรื่อง วิธีการละหมาดฟรฎ) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวิธีของการละหมาดฟรฎและเริ่มเขาสูบทเรียน 

 

ขั้นสอน 
๓. ผูสอนนําผูเรียนไปที่สถานที่ละหมาด 
๔. ผูสอนสาธิตการละหมาดใหผูเรียนทําตาม 
๕. ใหผูเรียนสาธิตการละหมาดเปนรายบุคคล 

 

ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปวิธีการละหมาด 
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๕ (ชื่อเรื่อง สิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวิธีการละหมาดฟรฎ 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
๖. สุมใหผูเรียนบอกสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๖  (ชื่อเรื่อง โทษสําหรับผูที่ไมละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทําใหเสียการละหมาด 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายโทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 
๖. สุมใหผูเรียนบอกโทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 

๓๔
 

ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมา 
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ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องโทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๗ (ซิกรฺหลังละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนที่ผานมา 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายการซิกรฺหลังละหมาด 
๖. สุมใหผูเรียนบอกซิกรฺหลังละหมาด 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาซิกรฺหลังละหมาด 
๘. ใหผูเรียนกลับไปทองจําซิกรฺหลังละหมาด 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๘ (ชื่อเรื่อง ซิกรฺหลังละหมาด) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนที่ผานมา 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนทองจําซิกรฺหลังละหมาดเปนรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาซิกรฺหลังละหมาด 
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

- การอาน (หลักการการละหมาดฟรฎ วิธีการละหมาดฟรฎ สิ่งที่ทําใหเสียการละหมาดฟรฎ โทษ
สําหรับผูที่ไมละหมาดฟรฎ และซิกรฺหลังละหมาดฟรฎ) 

๓๕

- การสาธิต ( วิธีการละหมาด) 
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ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเรื่องโทษสําหรับผูที่ไมละหมาด 
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๗ (ซิกรฺหลังละหมาด) 
ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนที่ผานมา 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. อธิบายการซิกรฺหลังละหมาด 
๖. สุมใหผูเรียนบอกซิกรฺหลังละหมาด 
ขั้นสรุป 
๗. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาซิกรฺหลังละหมาด 
๘. ใหผูเรียนกลับไปทองจําซิกรฺหลังละหมาด 
๙. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

ชั่วโมงที่ ๘ (ชื่อเรื่อง ซิกรฺหลังละหมาด) 
 

ขั้นนํา 
๑. อานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ และอานดุอาอฺกอนเรียนพรอม ๆ กัน 
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนที่ผานมา 
ขั้นสอน 
๓. ผูสอนอานบทเรียนแลวใหผูเรียนอานตามในหัวขอที่จะเรียนวันนี้ 
๔. ใหผูเรียนอานบทเรียน 
๕. ใหผูเรียนทองจําซิกรฺหลังละหมาดเปนรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๖. ใหผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาซิกรฺหลังละหมาด 
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและสูเราะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและการประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดประเมินผล 

- การอาน (หลักการการละหมาดฟรฎ วิธีการละหมาดฟรฎ สิ่งที่ทําใหเสียการละหมาดฟรฎ โทษ
สําหรับผูที่ไมละหมาดฟรฎ และซิกรฺหลังละหมาดฟรฎ) 

๓๕

- การสาธิต ( วิธีการละหมาด) 

  
๗.๒ เครื่องมือ 

- แบบประเมินการอาน 
- แบบประเมินการสาธิต  

 
 ๗.๓ เกณฑการประเมิน 
  - เกณฑการประเมินการอาน 

- การอาน   
 

เกณฑการประเมินการอาน 

รายการประเมิน/ประเด็น คําอธิบายคุณภาพ 

ระดับ ระดับ  ระดับ  

. การอานออก
เสียง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานคลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอนถูกตอง 

อานถูกตอง ผิดไมเกิน
.......แหง ออกเสียงชัดเจน 
อานตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรคตอนผิด
บาง 

อานผิดเปนสวนใหญ 
ออกเสียงไมคอยชัดเจน 
อานไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก 

. นิสัยที่ดีในการ
อาน 

เปดหนังสือถูกวิธี ใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 
ไมใชนิ้วชี้ขณะอาน ไมขีด
เขียนในหนังสือ 

เปดหนังสือถูกวิธี หรือใช
หนังสืออยางทะนุถนอม 

เปดหนังสือไมถูกวิธี หรือ 
ไมทะนุถนอมหนังสือ 

. การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แบงงานกัน
รับผิดชอบ แสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 

วางแผนการทํางาน
รวมกัน แตไมคอยรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ไมไดวางแผนการทํางาน
รวมกัน 

 

การสาธิต  
- สาธิตไดถูกตอง ชัดเจน คลองแคลว ตามเนื้อหาสาระ ๑๐-๘ คะแนน 
- อานถูกตอง ชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ ๗-๕ คะแนน 
- อานถูกตอง ไมชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ ๔-๒ คะแนน 

๓๖

- อานไมถูกตอง ไมชัดเจน ไมคลอง ตามเนื้อหาสาระ   ๑ คะแนน 
- ผานเกณฑประเมินรอยละ ๖๐ ถือวา ผาน 
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๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 ๘.๑ ใบงาน 
 ๘.๒ แบบเรียน 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

 ๙.๑ การเขียนสรุปบทเรียน 
 ๙.๒ การอาน  
 ๙.๓ การสาธิต 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗
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๘. สื่อและแหลงการเรียนรู 
 ๘.๑ ใบงาน 
 ๘.๒ แบบเรียน 

 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด 

 ๙.๑ การเขียนสรุปบทเรียน 
 ๙.๒ การอาน  
 ๙.๓ การสาธิต 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗

บันทึก
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