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สาระที่ ๓ อัลกุรอาน 

มาตรฐาน กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมาความส าคัญหลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ า 
  และอรรถาธิบายอัลกุรฺอานยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต.๒ ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ และ 

ความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 
๒. อ่าน พยัญชนะและสระตามหลักการ 
อ่านที่ก าหนด 
๓. ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่าน 
อัลกุรฺอาน 

๑. อัลกุรฺอาน 
๑.๑ ความหมาย 
    ๑.๒ ความส าคัญ 
    ๑.๓ ประวัติความเป็นมา 
    ๑.๔ ความเป็นมาโองการแรก 
๒. พยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ 
    ๒.๑ การอ่านฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และ
ฎ็อมมะตัยน์ (ตันวีน) 
     ๒.๒ การอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน 

         (กอมารียะฮ์) และชัดดะฮฺ (ซัมวซียะฮ์) 
  ๒.๓ การอ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและ 
        มีมชัดดะฮฺ 

๓. การอ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺดังนี้ 
๓.๑ อัลมะสัด(سورة املسد) 
๓.๒ อัลนัศรุ )سورة النصر(  
๓.๓ อัลกาฟิรูน )سورة الكافرون(  
๓.๔ อัลเกาษัร (الكوثرسورة) 

๒

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๑ อัลกุรอาน  รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้อัลกุรอาน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
รหัส กอ ๑๒๙๐๑ เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 

ศึกษา  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาโองการแรก  สรุปเกี่ยวกับ
พยัญชนะ และสระอัลกุรอานเกี่ยวกับพยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ การอ่านฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และฏ็อม
มะตัยน์(ตันวีน) การอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์)และชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์) การอ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺ

และมีมชัดดะฮฺ  อ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺ อัลมะสัด (املسد)   อัลนัศรุ (النصر)   อัลกาฟิรูน  ( فروناالك ) อัลเกาษัร

บอกประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตนตามอัลกุรอาน  (الكوثر)

โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความตระหนัก เพ่ือให้เกิด
ทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง -  

ตัวช้ีวัด  
มฐ.๑  กอ ๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๔ 

รวม ๔ ตัวชี้วัด 
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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๑ อัลกุรอาน  รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้อัลกุรอาน ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
รหัส กอ ๑๒๙๐๑ เวลาเรียน  ๘๐  ชั่วโมง/ปี 

ศึกษา  อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาโองการแรก  สรุปเกี่ยวกับ
พยัญชนะ และสระอัลกุรอานเกี่ยวกับพยัญชนะ และสระภาษาอาหรับ การอ่านฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และฏ็อม
มะตัยน์(ตันวีน) การอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์)และชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์) การอ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺ

และมีมชัดดะฮฺ  อ่านและการท่องจ าสูเราะฮฺ อัลมะสัด (املسد)   อัลนัศรุ (النصر)   อัลกาฟิรูน  ( فروناالك ) อัลเกาษัร

บอกประโยชน์และคุณค่าของการปฏิบัติตนตามอัลกุรอาน  (الكوثر)

โดยใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความตระหนัก เพ่ือให้เกิด
ทักษะการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้อง -  

ตัวช้ีวัด  
มฐ.๑  กอ ๒/๑,๒/๒,๒/๓,๒/๔ 

รวม ๔ ตัวชี้วัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน            ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   ชื่อเรื่อง อัลกุรอานน่าเรียนรู้    เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การเรียนรู้อัล-กุรอานมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ความหมาย และความเป็นมาของโองการแรก 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๑   บอกความหมาย ความส าคัญ และความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ บอกความหมายของอัลกุรอานได้ 
๔.๒ บอกความส าคัญของอัลกุรฺอานได้ 
๔.๓ บอกความเป็นมาของอัลกุรฺอานได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ความหมาย ความส าคัญและประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้                
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ความหมายของอัลกุรอาน) 
     ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 

      ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอาน 
๔. แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอนพร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม 

       ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนความหมายของอัลกุรอาน ) 
       ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 

    ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนความหมายของอัลกุรอาน 
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ความส าคัญของอัลกุรอาน ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 

      ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของอัลกุรอาน 
๔. แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน พร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม 

      ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนความส าคัญของอัลกุรอาน) 
     ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 
 ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนความส าคัญของอัลกุรอาน 
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล 

      ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และทบทวนพร้อมกัน  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน ) 
       ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 
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    ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนความหมายของอัลกุรอาน 
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ความส าคัญของอัลกุรอาน ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 

      ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับความส าคัญของอัลกุรอาน 
๔. แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน พร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม 

      ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนความส าคัญของอัลกุรอาน) 
     ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 
 ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนความส าคัญของอัลกุรอาน 
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล 

      ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และทบทวนพร้อมกัน  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน ) 
       ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 
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ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 
๔. แจกใบความรู้ให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน พร้อมอธิบายบทเรียนเพิ่มเติม 

       ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนประวัติความเป็นมาของอัลกุรอาน) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
๒. สนทนา ซักถามเก่ียวกับอัล-กุรอาน 

      ขั้นสอน 
๓. น าพระคัมภีร์อัล-กุรอานให้ผู้เรียนดู แล้วร่วมกันอ่านทบทวนประวัติความเป็นมาของอัลกุรฺอาน 
๔. ผู้เรียนอ่านเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล 
๗.๑ การและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง 2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ การอ่านความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา โองการแรก
๙.๒ การเขียนสรุปความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา โองการแรก

 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ ใบความรู้ 
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๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน
๙.๑ การอ่านความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา โองการแรก
๙.๒ การเขียนสรุปความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา โองการแรก

 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ ใบความรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน                ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อ เรื่องการอ่านพยัญชนะและสระในอัล-กุรอาน               เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การอ่านอัล-กุรอานที่ถูกต้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านพยัญชนะและสระในอัล-กุรอาน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๒   อ่าน พยัญชนะ และสระตามหลักการอ่านที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ รู้และเข้าใจรูปสระฟัตหะตัยนีในการอ่านอัล-กุรอานได้ 
๔.๒ บอกสระสระฟัตหะตัยนีในการอ่านอัล-กุรอานได้ 
๔.๓ สามารถอ่านและเขียนรูปสระสระฟัตหะตัยนีในการอ่านอัล-กุรอานได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และฏ็อมมะตัยน์(ตันวีน) 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้

    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สระฟัตหะตัยน์) 
 ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปสระฟัตหะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปสระฟัตหะตัยน์ ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕  เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฟัตหะตัยน์ ให้ถูกต้อง 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสระฟัตหะตัยน์) 
  ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปสระฟัตหะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฟัตหะตัยน์ ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระฟัตหะตัยน์ เป็นรายบุคคล 

  ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

      ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง กัสเราะตัยน์) 
   ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปสระกัสเราะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปสระกัสเราะตัยน์ ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕  เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ ให้ถูกต้อง 

  ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสระกัสเราะตัยน์ ) 
  ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนรูปสระกัสเราะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 
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   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสระฟัตหะตัยน์) 
  ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปสระฟัตหะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฟัตหะตัยน์ ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระฟัตหะตัยน์ เป็นรายบุคคล 

  ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

      ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง กัสเราะตัยน์) 
   ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปสระกัสเราะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปสระกัสเราะตัยน์ ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕  เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ ให้ถูกต้อง 

  ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสระกัสเราะตัยน์ ) 
  ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนรูปสระกัสเราะตัยน์ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระกัสเราะตัยน์ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 
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  ชัว่โมงท่ี ๕ (เรื่อง สระฎ็อมมะตัยน์ ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในการอ่านภาษาต่างๆ 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์ให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสระฎ็อมมะตัยน์ ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงาน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง  3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 
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  ชัว่โมงท่ี ๕ (เรื่อง สระฎ็อมมะตัยน์ ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในการอ่านภาษาต่างๆ 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์ให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสระฎ็อมมะตัยน์ ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปสระฏ็อมมะตัยน์ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปสระฏ็อมมะตัยน์เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงาน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง  3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ แผ่นบัตรค า 
๘.๓ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่าน พยัญชนะผสมสระฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และฏ็อมมะตัยน์ 
๙.๒ เขียนสรุปพยัญชนะผสมสระฟัตหะตัยน์ กัสเราะตัยน์ และฏ็อมมะตัยน์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน           ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่องการอ่านพยัญชนะและสระในอัล-กุรอาน           เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การอ่านอัล-กุรอาน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่านพยัญชนะและสระในอัล-กุรอาน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๒   อ่าน พยัญชนะ และสระตามหลักการอ่านที่ก าหนด 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ รู้และเข้าใจการอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์)ได้ 
๔.๒ รู้และเข้าใจการอ่านอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านอะลิฟลามที่มสีระสุกูน (กอมารียะฮ์)และชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์) 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง อะลิฟลามท่ีมีสระสุกูน(กอมารียะฮ์)) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอะลิฟลามที่มีสระสุกูน ในการอ่านกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปอะลิฟลามที่มีสระสุกูน ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน ให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด 
๗.  อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ทบทวนอะลิฟลามที่มีสระสุกูน(กอมารียะฮ์)) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนลิฟลามที่มีสระสุกูนในการอ่านกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีสระสุกูน เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน  และอ่านทบทวนพร้มกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง อะลิฟลามที่มีสระชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ทบทวนอะลิฟลามที่มีสระชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง ความแตกต่างระหว่างอะลิฟลามกอมารียะฮ์กับอะลิฟลามซัมวซียะฮ์) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้แตกต่างระหว่างอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์)และอะลิฟ

ลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
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ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนลิฟลามที่มีสระสุกูนในการอ่านกุรอาน 
๓. สุ่มผู้เรียนอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน ให้ถูกต้อง 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีสระสุกูน เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน  และอ่านทบทวนพร้มกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง อะลิฟลามที่มีสระชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ทบทวนอะลิฟลามที่มีสระชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง ความแตกต่างระหว่างอะลิฟลามกอมารียะฮ์กับอะลิฟลามซัมวซียะฮ์) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้แตกต่างระหว่างอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์)และอะลิฟ

ลามที่มีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์)ในการอ่านอัลกุรอาน 
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๓. ผู้เรียนสังเกตข้อแตกดต่างรูประหว่างอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์) และอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ
     (ซัมวซียะฮ์) ในบัตรค าและบนกระดานด า
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรค าให้เพ่ือนบอกชื่ออะลิฟลามกอมารียะฮ์หรืออะลิฟลามซัมวซียะฮ์เป็นรายบุคคล 
ขัน้สรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง ฝึกอ่านอะลิฟลามกอมารียะฮ์และอะลิฟลามซัมวซียะฮ์เป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนอะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์) และอะลิฟลามที่มีชัดดะฮฺ
     (ซัมวซียะฮ์) ในการอ่านอัลกุรอาน

๓. สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรค าให้เพ่ือนบอกชื่ออะลิฟลามกอมารียะฮ์หรืออะลิฟลามซัมวซียะฮ์ 
๔. ฝึกผู้เรียนอ่านอะลิฟลามที่มีสระสุกูน(กอมารียะฮ์)และอะลิฟลามท่ีมีชัดดะฮฺ(ซัมวซียะฮ์) เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงาน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 
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๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ แผ่นบัตรค า 
๘.๓ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน       
๙.๑ อ่านค าที่มี อะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์) และชัดดะฮฺ (ซัมวซียะฮ์) 
๙.๒ เขียนสรุป ค าที่มี อะลิฟลามที่มีสระสุกูน (กอมารียะฮ์) และชัดดะฮฺ (ซัมวซียะฮ์) 
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๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล 

         ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๙ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๕) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
         ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ 

         ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๑๐ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๕) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่๑-๕ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน ๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะนูนชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะนูนชัดดะฮฺ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง มีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปมีมชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปมีมชัดดะฮฺในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕  เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปมีมชัดดะฮฺให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ทบทวนมีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปมีมชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปมีมชัดดะฮฺ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน อ่านทบทวนพร้อมกัน  
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ความแตกต่างระหว่างนูนชัดดะฮฺกับมีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ ในการ

อ่านอัลกุรอาน 
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๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล 

         ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๙ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๕) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
         ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ 

         ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๑๐ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๕) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่๑-๕ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน ๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนพยัญชนะนูนชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปพยัญชนะนูนชัดดะฮฺ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง มีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรูปมีมชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ผู้เรียนสังเกต ดูรูปมีมชัดดะฮฺในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓-๕  เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนอ่านรูปมีมชัดดะฮฺให้ถูกต้อง 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ทบทวนมีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนรูปมีมชัดดะฮฺในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านรูปมีมชัดดะฮฺ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน อ่านทบทวนพร้อมกัน  
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ความแตกต่างระหว่างนูนชัดดะฮฺกับมีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน  
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ ในการ

อ่านอัลกุรอาน 
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๓. ผู้เรียนสังเกตข้อแตกดต่างรูประหว่างพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺในบัตรค าและบนกระดานด า 
๔. ฝึกอ่านตามผู้สอน ๓ เที่ยวให้ถูกต้อง 
๕. สุ่มผู้เรียนหยิบบัตรค าให้เพ่ือนบอกชื่อและอ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันสรุปบทเรียน บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

      ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง ทบทวนนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ ในการอ่านอัลกุรอาน 
๓. ฝึกผู้เรียนอ่านค าที่มี พยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๔. ร่วมกันสรุปบทเรียน และอ่านทบทวนพร้อมกัน 
๕. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

 ๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ แผ่นบัตรค า 
๘.๓ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ 
๙.๒ เขียนสรุปพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ 
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๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่านพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ 
๙.๒ เขียนสรุปพยัญชนะนูนชัดดะฮฺและมีมชัดดะฮฺ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 
สาระที่ ๑ อัล-กุรอาน  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลมะสัด)            เวลา  ๑๐  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑ พร้อมกัน 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านอัลมะสัดโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๒) 
       ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๒) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ 
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๒ 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๓) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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 ขั้นสอน
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านอัลมะสัดโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๒) 
       ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๒) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๒ 
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๒ 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๓) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

25



๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๓ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๓ 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๓) 
          ขั้นน า

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน  
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 

         ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๗ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๔) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
         ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อา่นคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๔ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๔ 

        ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด  
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๘ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน
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๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล 

         ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๔ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๙ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๕) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
         ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๕ 

         ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัดบันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๑๐ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด โองการที่ ๑-๕) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๕ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่๑-๕ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด  
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺ อัลมะสัดโองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง 2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด    
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลมะสัด  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน                ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า  (อัลมะสัด)                เวลา  ๔  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลมะสัดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง อ่านและท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด) 

     ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลมะสัดทีละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๕  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนการอ่านและท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง 2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลมะสัด    
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลมะสัด  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน                ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า  (อัลมะสัด)                เวลา  ๔  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลมะสัดได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง อ่านและท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด) 

     ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลมะสัดทีละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัดโองการที่ ๑-๕  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 

 ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนการอ่านและท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺ อัลมะสัด  ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 
 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ทบทวนการอ่านและท่องสูเราะฮฺอัลมะสัด ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

  ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัด  ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนการอ่านและท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัด) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัด  ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลมะสัด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
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การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 10  คะแนน 
- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง   8  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง          6  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ท่องจ าสูเราะฮฺอัลมะสัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า  (อัลนัศรุ)    เวลา  ๘  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑  เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
 ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑) 

   ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

    ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ พร้อมกัน 

    ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒) 
 ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ ให้เพื่อนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ 

         ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ - ๒) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุโองการที่ ๒ 
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 

 ขัน้สรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓) 
          ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒) 
 ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ ให้เพื่อนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ 

         ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ บันทึกลงสมุด  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ - ๒) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุโองการที่ ๒ 
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 

 ขัน้สรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๒ 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓) 
          ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

33



๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓ ให้เพื่อนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓ 

        ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

     ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ - ๓) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

 ขั้นสอน  
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๗ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๔) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๔ ให้เพื่อนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๔ 

        ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๘ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ - ๔) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

        ขั้นสอน
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ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่๑-๔ เป็นรายบุคคล 

  ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง     3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลนัศรุ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน  ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลนัศรุ)    เวลา  ๔  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔.  ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลนัศรุ ได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลนัศรุ 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
   ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ – ๕ ที่ละแถว) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒.  ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลนัศรุ ทีละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑-๕  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 

        ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ท่องจ าเป็นรายบุคคล) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุเป็นรายบุคคล) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒.  ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ท่องจ าเป็นรายบุคคล) 
         ขั้นน า 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
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๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ท่องจ าเป็นรายบุคคล) 
         ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุเป็นรายบุคคล) 
        ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
        ขั้นสอน 

๒.  ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลนัศรุ ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 

        ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ท่องจ าเป็นรายบุคคล) 
         ขั้นน า 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 5  คะแนน 

- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 3  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺ อัลนัศรุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน                      ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลกาฟีรูน)              เวลา  ๑๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑) 

  ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

   ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ พร้อมกัน 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑) 
     ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 5  คะแนน 

- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 3  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺ อัลนัศรุ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
สาระท่ี ๑อัล-กุรอาน                      ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลกาฟีรูน)              เวลา  ๑๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔ ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สามารถอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑) 

  ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

   ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ พร้อมกัน 

 ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑) 
     ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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   ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 

   ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๒) 
  ขั้นน า 

๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
 ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ ให้เพื่อนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๒) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ 
๕. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๒ 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๗ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๔) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๘ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๔) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

40



ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๗ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๔) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๘ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๔) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๙ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๕) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๑๐ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๕) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๕ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่๑-๕ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๑๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๖) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๙ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๕) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๔ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๕ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

ชั่วโมงที่ ๑๐ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ - ๕) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๕ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่๑-๕ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๑๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๖) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๕ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๖ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๖ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๖ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๑๒ (เรื่อง อ่านสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑ – ๖ เป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่๑-๖ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านได้คล่องและถูกต้อง   3  คะแนน 

- อ่านได้คล่องแตไ่ม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 
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๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 
๘.๓ ผู้สอนผู้สอน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน       
๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน             ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลกาฟีรูน)              เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓  ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
 ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑-๓) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓    ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๓  พร้อมกัน ๔-๕ เทีย่ว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๔-๖) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 
๘.๓ ผู้สอนผู้สอน 

๙. ชิ้นงาน/ภาระงาน       
๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน             ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลกาฟีรูน)              เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓  ท่องจ าสูเราะฮฺที่ก าหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
 ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๑-๓) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๓    ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๓  พร้อมกัน ๔-๕ เทีย่ว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูน โองการที่ ๔-๖) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺ สูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔-๖    ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๔-๖  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนที่ละโองการ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺ สูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖    (๔-๕ เที่ยว) 
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖   ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖   ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖  ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 10  คะแนน 
- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง   8  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง      4  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙.ชิ้นงาน/ภาระงาน       

๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
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ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺ สูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๔-๖    ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๔-๖  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนที่ละโองการ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺ สูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖    (๔-๕ เที่ยว) 
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน  
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖   ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖   ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟีรูนเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน โองการที่ ๑-๖  ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลกาฟิรูนโองการที่ ๑-๖  
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 10  คะแนน 
- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง   8  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง      4  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙.ชิ้นงาน/ภาระงาน       

๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺอัลกาฟิรูน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจ า(อัลเกาษัร)                เวลา  ๖  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่กาหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัรได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้          
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๔. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑ และบันทึกลงสมุด 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑ 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลนัศรุ โองการที่ ๑ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑ พร้อมกัน 
๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๒) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ 
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๒ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๒ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง สูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
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๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านคล่องและถูกต้อง 3  คะแนน 

- อ่านคล่องแต่ไม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 
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๓. ผู้สอนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๓ แล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๔-๕  เที่ยว 
๔. ให้ผู้เรียนที่อ่านคล่อง อ่านน าสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓ ให้เพ่ือนๆ อ่านตาม 
๕. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓ 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร บันทึกลงสมุด 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๖ (เรื่อง ทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓ พร้อมกัน 
๓. ผู้เรียนฝึกอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๓  
๔. ผู้เรียนอ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓ เป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดุอาอฺพร้อมกัน 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 

- การทดสอบการอ่าน 
- การตรวจชิ้นงานเขียน 

๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 
- แบบทดสอบการอ่าน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
การอ่าน  - อ่านคล่องและถูกต้อง 3  คะแนน 

- อ่านคล่องแต่ไม่ถูกต้อง  2  คะแนน 
- อ่านไม่คล่องและไม่ถูกต้อง 1  คะแนน 

ชิ้นงาน - เขียนได้ถูกต้อง   2  คะแนน 
- เขียนไม่ถูกต้อง  1  คะแนน 

ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๒ พร้อมกัน 

๘.๒ กระดานด า 
๙.ชิ้นงาน/ภาระงาน       

๙.๑ อ่านสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๙.๒ เขียนสรุปสูเราะฮฺอัลเกาษัร 

 ๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ 
สาระท่ี ๑ อัล-กุรอาน               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ ชื่อเรื่องสูเราะฮฺที่ควรจดจ า(อัลเกาษัร)                เวลา  ๔  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ     
การจ าอัล-กุรอานน าไปสู่ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้   
กอ ๑ เข้าใจประวัติความเป็นมา ความส าคัญ หลักการอ่านอัลกุรฺอาน สามารถอ่าน ท่องจ าและ 

อรรถาธิบาย อัลกุรฺอาน ยึดมั่นค าสอนในอัลกุรฺอานและน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๓. ตัวช้ีวัด 
กอ ๑ อต ๒/๓   ท่องจ าสูเราะฮฺที่กาหนด 
กอ ๑ อต ๒/๔. ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอ่านอัลกุรฺอาน 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัรได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
การท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัร 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้         
  ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง ฝึกท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑) 

ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑   ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถวๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันอ่านทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน 
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๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๒     ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๒  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๓) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒.  ผู้สอนน าท่องสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๓   ๔-๕ เที่ยว  
๓. ให้ผู้เรียนท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๓  พร้อมกัน ๔-๕ เที่ยว 
๕. ผู้เรียนฝึกท่องจ าทีละแถว ๆ ละ๔-๕ เที่ยว 
ขั้นสรุป 
๖. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัร 
๗. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรเป็นรายบุคคล) 
ขั้นน า 
๑. ผู้เรียนร่วมกันอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อันนาส อัลฟะลัก อัลอิคลาศ พร้อมๆ กัน 
ขั้นสอน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๓   ๔-๕ เที่ยว 
๓. ให้ผู้เรียนที่ท่องจ าพร้อมๆกันที่ละโองการ ๆ ละ ๔-๕ เที่ยว 
๔. ผู้เรียนท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัรเป็นรายบุคคล 
ขั้นสรุป 
๕. ร่วมกันท่องทบทวนสูเราะฮฺอัลเกาษัรโองการที่ ๑-๓ 
๖. อ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ และดูอาอพร้อมกัน 

 ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ฝึกท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัร โองการที่ ๑-๒) 
ขั้นน า 
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- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 5  คะแนน 
- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 3  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง        1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙.ชิ้นงาน/ภาระงาน       
๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัร 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 
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- ทดสอบการท่องจ า 
๗.๒ เครื่องมือในการวัดและประเมิน 

- แบบทดสอบการท่องจ า 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

การท่องจ า - ท่องจ าได้คล่องและถูกต้อง 5  คะแนน 
- ท่องจ าได้คล่องแต่ไม่ถูกต้อง 3  คะแนน 
- ท่องจ าไม่คล่องและไม่ถูกต้อง        1  คะแนน 

๘. สื่อและแหล่งเรียนรู้        
๘.๑ คัมภีร์อัล-กุรอาน 
๘.๒ กระดานด า 

๙.ชิ้นงาน/ภาระงาน       
๙.๑ ท่องจ าสูเราะฮฺอัลเกาษัร 

๗. การวัดผลและประเมินผล       
๗.๑ วธิีการและประเมิน 




