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ค าอธิบายรายวิชา 

สาระท่ี ๙ ภาษามลายูอักษรรูมี          รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ ภาษามลายูอักษรรูมี         ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ)ชั้นปีที่ ๒ 
รหัส มร ๑๒๙๐๑            เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
  

ศึกษา อธิบาย ฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ฟัง พูด ดู อ่าน เขียน ประโยคค าสั่งง่ายๆที่ใช้ ในห้องเรียน  
ปฏิบัติตาม การอ่าน เขียนอักษรตัวเขียนใหญ่ (Huruf besar) อักษรตัวเขียนเล็ก (Huruf kecil)  สระประสมที่ออก
หนึ่งเสียง (ai, au, oi) สระประสมที่ออกสองเสียง (ai,au,ia,ua,ui,oi,iau) พยัญชนะประสมค าที่มีพยัญชนะประสม 
(kh,gh,sy,sh,ng,ny)   พยัญชนะ พยางค์ ค า บอกความหมายของค า ค าซ้ า รูปแบบของค าซ้ า พยางค์เปิด พยางค์ปิด  
ค านาม ค าสรรพนาม ความหมาย  ประเภทของค านาม 3 ประเภท เกี่ยวกับค านามทั่วไป (Kata Nama Am) ค านาม
เฉพาะ (Kata Nama Khas)  ค าสรรพนาม (Kata Kanti Nama)   ค าศัพท์เกี่ยวกับตาดีกา มัสยิด ห้องสมุด 
สิ่งแวดล้อม อาชีพ สัตว์ ผลไม้ ครอบครัว  และเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าที่ก าหนด 

โดยใช้กระบวนการการฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียนค าภาษามลายู เพ่ือเห็นคุณค่าในการใช้ภาษา
มลายู พร้อมกับสามารถน ามาใช้กับการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

 
ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ มร.๒/๑ ,๒/๒ ,๒/๓ ,๒/๔ ,๒/๕ ,๒/๖ 
 
รวม ๖ ตัวชี้วัด  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่ ๓ ภาษามลายูรูม ี
 

มาตรฐาน มร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษร 
            รูมีเพ่ือการเรียนรู้สื่อความหมายและค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มี 
                     ประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคมอาเซียนได้ 

ระดับ ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 
อต.๒ 

 
๑. ฟัง พูด ค าสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม 
๒. อ่าน เขียนสระประสม (ai, au, ia, ua,      
   ui, oi, iau)  และพยัญชนะประสม (kh,       
   gh, sy, sh, ng, ny) 
๓. อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค ์ค าและ     
    บอกความหมายของค า 
๔. อ่านออกเสียง เขีย  รูปแบบของค าซ้ า 
๕. อ่าน เขียนประโยคที่ก าหนด 
๖. เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๑. ประโยคค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น 
    Bangun, Diam…. 
๒. การเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่ (Huruf        
    besar) และการเขียนอักษรตัวเขียนเล็ก     
    (Huruf  kecil) 
๓. ค าท่ีมีสระประสม เช่น Pulau  Dia Tirai    
    dodoi  beliau และค าที่มีพยัญชนะประสม    
    เช่น  Khas  Dengan 
๔. พยางค์เปิด  พยางค์ปิด ค านาม  ค าสรรพ     
   นามและความหมาย 
๕. ประเภทของค านาม 
     ๕.๑ ค านามท่ัวไป ( Kata Nama Am) เช่น 
           Orang, Binatang….. 
      ๕.๒ ค านามเฉพาะ(Kata Nama Khas)       
           เช่น Satun,Yala…… 
      ๕.๓ ค าสรรพนาม (Kata Ganti Nama)    
           เช่น Saya, Dia, Kami…… 
๖. ค าซ้ าและรูปแบบของค าซ้ า 
๗. ค าศัพท์เกี่ยวกับตาดีกา มัสยิด  ห้องสมุด        
    สิ่งแวดล้อม อาชีพ สัตว์ ผลไม ้ครอบครัว 
๘. ประโยคบอกเล่า เช่น Ini  sekolah    
     saya…. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี         ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อเรื่อง  ประโยคค าสั่งง่ายๆ         เวลา ๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 

ประโยคค าสั่งคือ ประโยคที่บอกให้บุคคลอ่ืนท าหรือไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้  

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๒/๑ ฟัง พูดค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๔.๑ ฟัง พูด ประโยคค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
๔.๒ สามารถสื่อสารประโยคค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 

๕.๑ ประโยคค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Murid-murid bangun, Murid-murid Diam, Semua 
 keluar, Semua Masuk 

 ๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การฟัง พูด ประโยคค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สลามและทักทายผู้เรียน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านดูอาอฺและสูเราะฮอัลฟาตีฮะฮพร้อมๆกัน 
๓. ครูแนะน าตัวและบอกประวัติสั้นๆให้นักเรียนฟัง 

 ครูให้นักเรียนพูดแนะน าตัว ชื่อ สกุล อาศัยอยู่ที่ไหน ให้เพ่ือนๆ ฟัง เป็นรายบุคคล 
          ขั้นสอน 

๕. ครูเขียนความหมายของประโยคค าสั่งบนกระดานให้นักเรียนจดลงในสมุด แล้วอ่านตามครู  
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกันให้ทุกคนเขียนความหมายของประโยคค าสั่งกลุ่มละ ๓ บรรทัด 
๗. ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านให้เพ่ือนๆฟัง 
๘. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

๔.
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 
สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี         ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อเรื่อง  ประโยคค าสั่งง่ายๆ         เวลา ๒  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 

ประโยคค าสั่งคือ ประโยคที่บอกให้บุคคลอ่ืนท าหรือไม่ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้  

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๒/๑ ฟัง พูดค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตาม 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๔.๑ ฟัง พูด ประโยคค าสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
๔.๒ สามารถสื่อสารประโยคค าสั่งที่ใช้ในห้องเรียนได้ถูกต้อง 

๕. สาระการเรียนรู้ 

๕.๑ ประโยคค าสั่งง่ายๆที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Murid-murid bangun, Murid-murid Diam, Semua 
 keluar, Semua Masuk 

 ๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การฟัง พูด ประโยคค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สลามและทักทายผู้เรียน 
๒. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านดูอาอฺและสูเราะฮอัลฟาตีฮะฮพร้อมๆกัน 
๓. ครูแนะน าตัวและบอกประวัติสั้นๆให้นักเรียนฟัง 

 ครูให้นักเรียนพูดแนะน าตัว ชื่อ สกุล อาศัยอยู่ที่ไหน ให้เพ่ือนๆ ฟัง เป็นรายบุคคล 
          ขั้นสอน 

๕. ครูเขียนความหมายของประโยคค าสั่งบนกระดานให้นักเรียนจดลงในสมุด แล้วอ่านตามครู  
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละเท่าๆกันให้ทุกคนเขียนความหมายของประโยคค าสั่งกลุ่มละ ๓ บรรทัด 
๗. ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านให้เพ่ือนๆฟัง 
๘. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

๔.
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          ขั้นสรุป 
๙. นักเรียนร่วมกันอ่านความหมายของประโยคค าสั่งพร้อมๆกัน 
๑๐. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การปฏิบัติตามค าสั่ง) 
          ขั้นน า 

 อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ครูพูดประโยคสั่ง เช่น Murid-murid bangun, Diam,Keluar,Masuk… 
๓. ครูเตรียมแถบประโยคค าสั่ง Murid-murid bangun, Murid-murid Diam,Semua keluar, 
  Semua Masuk 

         ขั้นสอน 
๔. สุ่มตัวนักเรียน ๓ คน แสดงบทบาทสมมุติเป็นครู ๑ คนและเป็นนักเรียน ๒ คน หน้าชั้น 
๕. ให้ผู้แสดงเป็นครูสั่งนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งตามแถบประโยค 
๖. ครูเขียนความหมายของประโยคค าสั่งบนกระดาน 
๗. ให้นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตามค าสั่งโดยการจับคู่สนทนาปฏิบัติตามค าสั่ง  

         ขั้นสรุป 
๘. ให้นักเรียนเขียนลงในสมุด แล้วให้นักเรียนอ่านตามครูพร้อม ๆ กัน ๒-๓ ครั้ง 
๙. ครูสรุปความส าคัญของประโยคค าสั่ง 
๑๐. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗.การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การจับคู่สนทนา 
๗.๒ เครื่องมือ 

- แบบสังเกตการสนทนา 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ แถบประโยคค าสั่ง 
๘.๒ ใบงาน 

๙.ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การพูดแสดงบทบาทสมมติ 
๙.๒ การปฏิบัติตามค าสั่ง 

๑.

 
 เกณฑ์การประเมินผลการสนทนา 

ระดับคุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว 
การแสดงท่าทาง น้ าเสียง

ประกอบ 

๕ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง 
ประโยคอย่างสมบูรณ์ และ
ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  พูด
ชัดเจน  ท าให้สื่อสารได้ 

แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบทสนทนา 

๔ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง มีเสียง
เน้นหนักในประโยคเป็นส่วน
ใหญแ่ละปฏิบัติตามค าสั่งได้
ถูกต้องแต่ใช้เวลา ๓ นาที 

พูดด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับ
บทสนทนา แต่ไม่มีท่าทาง
ประกอบ 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  พูดชัดเจน  
ท าให้สื่อสารได้ 

๓ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่  ขาดการออก
เสียงเน้นหนักและปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้ถูกต้องแต่ใช้เวลา ๕ 
นาท ี

พูดเป็นค าๆ แต่ยังพอสื่อสาร
ได้ 

พูดเหมือนอ่าน  ไม่เป็นธรรมชาติ  
ขาดความน่าสนใจ 

๒ ออกเสียงประโยคไม่ถูกต้อง
ท าให้สื่อสารไม่ได้และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไม่ได้ได้บางค าท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

พูดได้น้อยมาก 

๑ ออกเสียงประโยคไม่ได้และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไมไ่ด ้ท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

ไม่กล้าพูด 

 
การประเมินผลรวม  มีระดับคุณภาพดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ    ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 
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 เกณฑ์การประเมินผลการสนทนา 

ระดับคุณภาพ 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว 
การแสดงท่าทาง น้ าเสียง

ประกอบ 

๕ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง 
ประโยคอย่างสมบูรณ์ และ
ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  พูด
ชัดเจน  ท าให้สื่อสารได้ 

แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบทสนทนา 

๔ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง มีเสียง
เน้นหนักในประโยคเป็นส่วน
ใหญ่และปฏิบัติตามค าสั่งได้
ถูกต้องแต่ใช้เวลา ๓ นาที 

พูดด้วยน้ าเสียงเหมาะสมกับ
บทสนทนา แต่ไม่มีท่าทาง
ประกอบ 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  พูดชัดเจน  
ท าให้สื่อสารได้ 

๓ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่  ขาดการออก
เสียงเน้นหนักและปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้ถูกต้องแต่ใช้เวลา ๕ 
นาท ี

พูดเป็นค าๆ แต่ยังพอสื่อสาร
ได้ 

พูดเหมือนอ่าน  ไม่เป็นธรรมชาติ  
ขาดความน่าสนใจ 

๒ ออกเสียงประโยคไม่ถูกต้อง
ท าให้สื่อสารไม่ได้และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไม่ได้ได้บางค าท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

พูดได้น้อยมาก 

๑ ออกเสียงประโยคไม่ได้และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไมไ่ด ้ท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

ไม่กล้าพูด 

 
การประเมินผลรวม  มีระดับคุณภาพดังนี้ 
 ระดับคุณภาพ    ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี       ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒       ชื่อเรื่อง  อักษรตัวเขียนใหญ่และอักษรตัวเขียนเล็ก          เวลา ๔  ชั่วโมง 
       

๑. สาระส าคัญ 
การอ่านออกเสียงและเขียนพยัญชนะภาษามลายูเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการอ่าน เขียนภาษามลายูได้ถูกต้อง

และคล่องแคล่ว 
 
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 
 
๓. ตัวช้ีวัด 
 อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะท่ีก าหนดให้ได้ถูกต้อง 
 ๔.๒ สามารถเขียนพยัญชนะตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็กได้ถูกต้อง 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ๕.๑ การอ่าน การเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่ (Huruf besar) และการเขียนอักษรตัวเขียนเล็ก (Huruf  
                 kecil) 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การอ่าน  อักษรตัวเขียนใหญ่) 
         ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนน าโปสเตอร์รูปภาพพยัญชนะรูมีติดหน้ากระดานให้ผู้เรียนดู 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน  
 ๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละเท่าๆกัน 
 ๕. ตัวแทนกลุ่มอ่านพยัญชนะรูมีหน้าห้อง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

 
          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การเขียน อักษรตัวเขียนเล็ก) 
         ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนชูบัตรค าทบทวนซักถามเรื่องพยัญชนะรูมีทีได้เรียนมา 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนดูโปสเตอร์พยัญชนะรูมีตัวเขียนเล็ก  
 ๔. ผู้เรียนเขียนพยัญชนะตัวเขียนเล็กลงในสมุด a-z 
 ๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 
   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การเขียน อักษรตัวเขียนใหญ่) 
          ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องพยัญชนะรูมีทีได้เรียนมาจากบัตรค า 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนดูโปสเตอร์พยัญชนะรูมีตัวเขียนใหญ่  
 ๔. ผู้เรียนเขียนพยัญชนะตัวเขียนใหญ่ลงในสมุด A-Z 
 ๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
      ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง เปรียบเทียบอักษรตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็ก) 
          ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ร้องอานาซีด A B C พร้อมๆกัน 
          ขั้นสอน 
 ๓. ผู้สอนแจกใบงาน  
 ๔. แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
 ๕. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าพยัญชนะ ช่วยกันจับคู่ กลุ่มไหนเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
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          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การเขียน อักษรตัวเขียนเล็ก) 
         ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนชูบัตรค าทบทวนซักถามเรื่องพยัญชนะรูมีทีได้เรียนมา 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนดูโปสเตอร์พยัญชนะรูมีตัวเขียนเล็ก  
 ๔. ผู้เรียนเขียนพยัญชนะตัวเขียนเล็กลงในสมุด a-z 
 ๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 
   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การเขียน อักษรตัวเขียนใหญ่) 
          ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องพยัญชนะรูมีทีได้เรียนมาจากบัตรค า 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนดูโปสเตอร์พยัญชนะรูมีตัวเขียนใหญ่  
 ๔. ผู้เรียนเขียนพยัญชนะตัวเขียนใหญ่ลงในสมุด A-Z 
 ๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
          ขั้นสรุป 
 ๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
      ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง เปรียบเทียบอักษรตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็ก) 
          ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ร้องอานาซีด A B C พร้อมๆกัน 
          ขั้นสอน 
 ๓. ผู้สอนแจกใบงาน  
 ๔. แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
 ๕. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าพยัญชนะ ช่วยกันจับคู่ กลุ่มไหนเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
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          ขั้นสรุป 
 ๖. ผู้เรียนเปรียบเทียบอักษรตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็กลงในใบงานท่ีให้ 
 ๗. ทดสอบการอ่านและเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่และอักษรตัวเขียนเล็กเป็นรายบุคคล 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
 
๗.การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 
  -การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
  -ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  -แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 
 
๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมี 
 ๘.๒ บัตรค า 
 ๘.๓ ใบงานความรู้ 
 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ๙.๑ การอ่าน  
 ๙.๒ การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียง 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็น 
การประเมิน 

การออกเสียง พยัญชนะภาษามลายู ความคล่องแคล่วและความแม่นย า 
๕ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี

ถูกต้องชัดเจน ๑๐๐ % 
อ่านออกเสียงพยัญชนะด้วยความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า มีความมั่นใจสูง 

๔ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๘๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ  ด้วยความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า เป็นบางครั้ง  

๓ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๕๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว แต่มีความ
มั่นใจ 

๒ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๓๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว อ่านติดๆขัด  

๑ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๑๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว ไม่มีความม่ันใจ 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
 ระดับคุณภาพ    ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 
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          ขั้นสรุป 
 ๖. ผู้เรียนเปรียบเทียบอักษรตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็กลงในใบงานท่ีให้ 
 ๗. ทดสอบการอ่านและเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่และอักษรตัวเขียนเล็กเป็นรายบุคคล 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
 
๗.การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 
  -การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
  -ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  -แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
  ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 
 
๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมี 
 ๘.๒ บัตรค า 
 ๘.๓ ใบงานความรู้ 
 
๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ๙.๑ การอ่าน  
 ๙.๒ การเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียง 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเด็น 
การประเมิน 

การออกเสียง พยัญชนะภาษามลายู ความคล่องแคล่วและความแม่นย า 
๕ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี

ถูกต้องชัดเจน ๑๐๐ % 
อ่านออกเสียงพยัญชนะด้วยความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า มีความมั่นใจสูง 

๔ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๘๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะ  ด้วยความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า เป็นบางครั้ง  

๓ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๕๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว แต่มีความ
มั่นใจ 

๒ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๓๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว อ่านติดๆขัด  

๑ อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษามลายูรูม ี
ถูกต้องชัดเจน ๑๐ % 

อ่านออกเสียงพยัญชนะไม่คล่องแคล่ว ไม่มีความม่ันใจ 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
 ระดับคุณภาพ    ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ระดับคุณภาพ 

ประเด็น 
การประเมิน 

การเว้นช่องไฟและเว้นวรรค ความถูกต้อง ความสะอาด
สวยงาม 

ระยะเวลา 

๕ ระยะห่างของตัวอักษร
สม่ าเสมอ เหมาะสม 
และเว้นวรรคถูกต้อง 

ถูกต้องทุกค า ไม่มีจุดสกปรก 
รอยลบ หรือ ขีดฆ่า

 

เมื่อเสร็จ
ก่อนเวลา 

๔ ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรค
ถูกต้อง 

ผิด ๑-๓  ค า มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
๑ -๓ แห่ง 

เมื่อเสร็จ
ทันเวลา 

๓ ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรคไม่
ถูกต้อง 

ผิดตั้งแต่ ๔-๗  ค า มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า
๔-๗   แห่ง

เมื่อเสร็จ
ช้ากว่า
เวลา 

๒ ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรคไม่
ถูกต้อง 

ผิดตั้งแต่ ๘-๑๐ ค า มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 

แห่ง 

เมื่อเสร็จ
ช้ากว่า
เวลา 

๑ ระยะห่างของตัวอักษร
เหมาะสม และเว้นวรรคไม่
ถูกต้อง 

ผิดตั้งแต่ ๑๐ ค าข้ึนไป มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า ๑๐แห่ง 

เมื่อเสร็จ
ช้ากว่า
เวลา 

 

เกณฑ์การตัดสิน  
 ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 

 
 

 

 

 

๘-๑๐

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นชั้น(อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่อง  ค าประสมและพยัญชนะประสม                เวลา  ๖  ชั่วโมง 
  

๑. สาระส าคัญ 
สระประสมหนึ่งเสียง คือ ai,au,oi สระประสมสองเสียง คือ ai,au,ia,ua,ui และพยัญชนะประสม คือ 

kh,gh,sy,sh,ng,ny. 
 

๒.มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษรรูมี เพื่อ

การเรียนรู้ สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคม
อาเซี่ยนได้ 

 
๓. ตัวช้ีวัด 

อต ๒/๒  อ่าน เขียนสระประสม  ai,au,ia,ua,ui และพยัญชนะประสม kh,gh,sy,sh,ng,ny. 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ สามารถอ่านออกเสียงสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง (ai, au, oi) 
 ๔.๒ สามารถอ่านออกเสียงสระประสมที่ออกสองเสียง (ai, au, ia, ua, ui,) 
 ๔.๓ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะประสม (kh, gh, sy) 

 ๔.๔ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะประสม (sh, ng, ny) 

 ๔.๔ สามารถอ่านประโยคที่มีสระประสมและพยัญชนะประสม 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ๕.๑ การอ่าน การเขียนสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง เช่น pulau, kedai  อ่านออกเสียงสระประสมที่ออกสอง
เสียง เช่น dia, beliau  และพยัญชนะประสม เช่น khas, dengan, nyawa 
 
๖.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑  (เรื่อง อ่านออกเสียงสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง  ai, au, oi ) 
          ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้สอนชูบัตรค าขึ้นสูงๆ ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่๓ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี    ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นชั้น(อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ชื่อเรื่อง  ค าประสมและพยัญชนะประสม                เวลา  ๖  ชั่วโมง 
  

๑. สาระส าคัญ 
สระประสมหนึ่งเสียง คือ ai,au,oi สระประสมสองเสียง คือ ai,au,ia,ua,ui และพยัญชนะประสม คือ 

kh,gh,sy,sh,ng,ny. 
 

๒.มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษรรูมี เพื่อ

การเรียนรู้ สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคม
อาเซี่ยนได้ 

 
๓. ตัวช้ีวัด 

อต ๒/๒  อ่าน เขียนสระประสม  ai,au,ia,ua,ui และพยัญชนะประสม kh,gh,sy,sh,ng,ny. 
 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ สามารถอ่านออกเสียงสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง (ai, au, oi) 
 ๔.๒ สามารถอ่านออกเสียงสระประสมที่ออกสองเสียง (ai, au, ia, ua, ui,) 
 ๔.๓ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะประสม (kh, gh, sy) 

 ๔.๔ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะประสม (sh, ng, ny) 

 ๔.๔ สามารถอ่านประโยคที่มีสระประสมและพยัญชนะประสม 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
 ๕.๑ การอ่าน การเขียนสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง เช่น pulau, kedai  อ่านออกเสียงสระประสมที่ออกสอง
เสียง เช่น dia, beliau  และพยัญชนะประสม เช่น khas, dengan, nyawa 
 
๖.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑  (เรื่อง อ่านออกเสียงสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง  ai, au, oi ) 
          ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้สอนชูบัตรค าขึ้นสูงๆ ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
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          ขั้นสอน 
 ๖.๓ จากที่อ่านบัตรค า ผู้เรียนแยกสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงกับพยัญชนะได้ 
 ๖.๔ ผู้เรียนอ่านค าที่มีสระประสม ai, au, oi กับตัวอย่างอ่ืนๆ 
 ๖.๕ ผู้เรียนอ่านค าที่ผู้สอนชี้บัตรค าอย่างพร้อมๆ กัน 
 ๖.๖ ผู้เรียนวิเคราะห์ระหว่างสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงและพยัญชนะได้ 
          ขั้นสรุป 
 ๖.๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงที่ผู้สอนก าหนดอย่างพร้อมๆกัน 

๗.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง อ่านออกเสียงสระประสมที่ออกสองเสียง  ai, au, ia, ua, ui) 
         ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้สอนทบทวนโดยให้ผู้เรียนอ่านค าที่มีสระประสมที่ออกหนึ่งเสียง 
         ขั้นสอน 
 ๖.๓ ผู้เรียนอ่านบัตรค าที่ผู้สอนเตรียมไว้  อ่านพร้อมๆกันหลายๆ รอบ 
 ๖.๔ ผู้เรียนแยกสระประสมที่ออกสองเสียงและพยัญชนะได้ถูกต้อง 
 ๖.๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนค าท่ีมีสระประสมออกสองเสียงบนกระดานด า 
 ๖.๖ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
         ขั้นสรุป 
 ๖.๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าท่ีผู้สอนก าหนดสระประสมที่ออกสองเสียง พร้อมๆกัน 

๗.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง อ่านประโยคสั้นๆ ท่ีมีสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงและสองเสียง) 
          ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงและสระประสมที่ออกสองเสียง  
          ขั้นสอน   
 ๖.๓ ผู้สอนเตรียมประโยคสั้นๆ ที่มีสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงและสองเสียง 
 ๖.๔ ผู้เรียนอ่านและวิเคราะห์ว่า สระประสมค าไหนบ้างที่ออกหนึ่งและสองเสียง 
 ๖.๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนลองหาค าที่มีสระประสมที่ออกหนึ่งเสียงและสองเสียง 
 ๖.๖ อ่านและให้เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
          ขั้นสรุป 
 ๖.๗ ผู้เรียนหาค าที่มีสระประสมที่ออกสองเสียงในบทความ  เขียนในใบงาน 

๗.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
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    ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง อ่านออกเสียงพยัญชนะประสม kh, gh, sy) 
          ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ อ่านค าพยัญชนะประสม kh, gh, sy พร้อมๆกัน (ผู้สอนเตรียมไว้) 
         ขั้นสอน 
 ๖.๓ ผู้เรียนอ่านค าที่มีพยัญชนะประสม kh, gh, sy ทีผู่้สอนเตรียมไว้   
 ๖.๔ อ่านพร้อมๆ กัน และอ่านหลายๆ ครั้ง 
 ๖.๕ ผู้สอนสุ่มผู้เรียนสี่ถึงห้าคนอ่านค าที่มีพยัญชนะประสม kh, gh, sy  
                 อ่านเสร็จแล้ว ออกมาเขียนบนกระดานด าด้วย 
          ขั้นสรุป 
 ๖.๖ ผู้เรียนแยกระหว่างสระประสมและพยัญชนะประสม kh, gh, sy พร้อมๆ กัน 
 ๖.๗ แล้วมาเขียนในสมุดแบบฝึกหัด 

๗.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
    ชั่วโมงท่ี ๕  (เรื่อง อ่านออกเสียงพยัญชนะประสม sh, ng, ny) 
          ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้เรียนอ่านค าพยัญชนะประสม sh, ng, ny ทีผู่้สอนเตรียมไว้ 
          ขั้นสอน 
 ๖.๓ ให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะประสม sh, ng, ny  พร้อมๆกัน  
 ๖.๔ ผู้สอนสุ่มผู้เรียนเพ่ือมาชี้พยัญชนะประสม sh, ng, ny บนกระดานด า 
 ๖.๕ เพ่ือนๆคนอ่ืนอีก ออกมาเขียนค าท่ีอ่านข้างต้น 
 ๖.๖ ผู้เรียนอ่านน าพยัญชนะประสม sh, ng, ny  หน้าห้องเพ่ือนๆ อ่านตาม 
          ขั้นสรุป 
 ๖.๗ ผู้เรียนเขียนในสมุดตัวอย่างพยัญชนะประสม  kh, gh, sy และ sh, ng, ny 
           ที่ได้อ่านไว้แล้ว 

๗.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
   ชั่วโมงท่ี ๖  (เรื่อง อ่านบทความสั้นๆ ที่มีพยัญชนะประสม) 
         ขั้นน า 
 ๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๖.๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะประสมพร้อมๆ กัน kh, gh, sy, sh, ng, ny 
          ขั้นสอน 
 ๖.๓ ผู้สอนเตรียมบทความสั้นๆ ที่มีพยัญชนะประสม 
 ๖.๔ แบ่งกลุ่มสองกลุ่ม  กลุ่มละเท่าๆกัน 
 ๖.๕ ตัวแทนกลุ่มอ่านและเขียน พยัญชนะประสม kh, gh, sy หน้าห้อง 
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 ๖.๖ ตัวแทนอีกกลุ่มอ่านและเขียน พยัญชนะประสม sh, ng, ny หน้าห้อง 
 ๖.๗  เพ่ือนๆอ่านตามและเขียนค าที่มีบนกระดานด า 

          ขั้นสรุป 
 ๖.๘ ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะประสม พร้อมๆกัน kh, gh, sy, sh, ng, ny 

๗.๙ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
 
๗.การวัดและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 
  - การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
  - ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  - แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
  - ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 
 
๘.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๘.๑ ประโยคสั้นๆ 
 ๘.๒ บัตรค า 
 ๘.๓ ใบงานความรู้ 
 ๘.๔ บทความสั้นๆ 

 
๙.ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 ๙.๑ การอ่าน  
 ๙.๒ การเขียน 

 

 

 
 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  การอ่านและการเขียน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การอ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมที่ออก
หนึ่งเสียงและสองเสียง 
การออกเสียง พยัญชนะ
ประสม 

อ่านออกเสียงและเขียนสระ
ประสมและพยัญชนะ
ประสม ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงและเขียน
สระประสมและ
พยัญชนะประสม 
ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางครั้ง 79 -60% 

อ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมและ
พยัญชนะประสม 
ถูกต้องและชัดเจน ต่ า
กว่า 60 % 

ความคล่องแคล่วและ
ความแม่นย า 

อ่านออกเสียงและเขียนสระ
ประสมและพยัญชนะ
ประสมด้วยความ
คล่องแคล่ว และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียงและเขียน
สระประสมและ
พยัญชนะประสมด้วย
ความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า 
เป็นบางครั้ง ยังขาด
ความมั่นใจ 

อ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมและ
พยัญชนะประสมด้วย 
ไม่คล่องแคล่ว ไม่
แม่นย า และไม่มีความ
มั่นใจ 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน  การอ่านและการเขียน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การอ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมที่ออก
หนึ่งเสียงและสองเสียง 
การออกเสียง พยัญชนะ
ประสม 

อ่านออกเสียงและเขียนสระ
ประสมและพยัญชนะ
ประสม ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงและเขียน
สระประสมและ
พยัญชนะประสม 
ถูกต้องชัดเจนเป็น
บางครั้ง 79 -60% 

อ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมและ
พยัญชนะประสม 
ถูกต้องและชัดเจน ต่ า
กว่า 60 % 

ความคล่องแคล่วและ
ความแม่นย า 

อ่านออกเสียงและเขียนสระ
ประสมและพยัญชนะ
ประสมด้วยความ
คล่องแคล่ว และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียงและเขียน
สระประสมและ
พยัญชนะประสมด้วย
ความคล่องแคล่ว และ
แม่นย า 
เป็นบางครั้ง ยังขาด
ความมั่นใจ 

อ่านออกเสียงและ
เขียนสระประสมและ
พยัญชนะประสมด้วย 
ไม่คล่องแคล่ว ไม่
แม่นย า และไม่มีความ
มั่นใจ 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

19



 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ   

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความไม่
มั่นใจเลย 

 

เกณฑ์การตัดสิน  

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒   คะแนน 

 ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑   คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี          ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔    ชื่อเรื่อง  พยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมาย          เวลา ๔  ชั่วโมง 
 
 

๑. สาระส าคัญ 
ค าเป็นหน่วยของภาษาท่ีสื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า 
 

๒.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 
 
๓. ตัวช้ีวัด 
 อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะ พยางค์ ค าท่ีก าหนดให้ได้ 
 ๔.๒ สามารถแยกแยะระหว่าง พยัญชนะ พยางค์ ค าได้ถูกต้อง 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 

 ๕.๑ พยัญชนะ (konsonan)  พยางค์ (Suku kata) ค าและความหมายของค า เช่น 

                 Mata,Hidung,Kaki,Kuku,Gigi,Telinga,Rumbut,Perut,lutut,Muka 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การอ่าน เขียน พยัญชนะ(Konsonan) ) 
         ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนน าโปสเตอร์รูปภาพพยัญชนะรูมีติดหน้ากระดานให้ผู้เรียนดู 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะรูมี (konsonan) พร้อมๆกัน  
 ๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละเท่าๆกัน 
 ๕. ตัวแทนกลุ่มอ่านพยัญชนะรูมี (konsonan) หน้าห้อง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี          ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔    ชื่อเรื่อง  พยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมาย          เวลา ๔  ชั่วโมง 
 
 

๑. สาระส าคัญ 
ค าเป็นหน่วยของภาษาท่ีสื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า 
 

๒.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 
 
๓. ตัวช้ีวัด 
 อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 
 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๔.๑ สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะ พยางค์ ค าท่ีก าหนดให้ได้ 
 ๔.๒ สามารถแยกแยะระหว่าง พยัญชนะ พยางค์ ค าได้ถูกต้อง 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 

 ๕.๑ พยัญชนะ (konsonan)  พยางค์ (Suku kata) ค าและความหมายของค า เช่น 

                 Mata,Hidung,Kaki,Kuku,Gigi,Telinga,Rumbut,Perut,lutut,Muka 
 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑ (เรื่อง การอ่าน เขียน พยัญชนะ(Konsonan) ) 
         ขั้นน า 
 ๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ๒. ผู้สอนน าโปสเตอร์รูปภาพพยัญชนะรูมีติดหน้ากระดานให้ผู้เรียนดู 
          ขั้นสอน 
 ๓. ให้ผู้เรียนอ่านพยัญชนะรูมี (konsonan) พร้อมๆกัน  
 ๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละเท่าๆกัน 
 ๕. ตัวแทนกลุ่มอ่านพยัญชนะรูมี (konsonan) หน้าห้อง 
 ๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
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          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมี(konsonan) พร้อมๆกัน 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การอ่าน เขียน พยางค์ Suku Kata) 
ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนชูบัตรค า เช่น Ma ,Ta ,Ba ,Ca ,La , Ri, Mata, Baca, Lari… 
ขั้นสอน 
๓ ให้ผู้เรียนอ่านบัตรค าพร้อมๆกันและน าบัตรค าติดที่กระดาน  
๔ ผู้สอนอธิบายความหมายของพยางค์และเขียนบนกระดาน 
๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปอ่านบัตรค าและสรุปว่ามีกี่พยางค์ 
๖ เพื่อนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
ขั้นสรุป 
๗ ผู้เรียนคัดลงในสมุดค าละ ๕ ค า 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง การอ่าน เขียน ค า Kata และความหมายของค า) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องพยัญชนะรูมีทีได้เรียนมาจากโปสเตอร์รูปภาพและพยางค์ 

          ขั้นสอน 
๓. ให้ผู้เรียนดูโปสเตอร์อวัยวะของร่างกาย  
๔. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียน ๕ คน ออกไปเขียนค าที่ได้จากโปสเตอร์ เช่น  

     Mata, Hidung, Kaki, Kuku, Gigi, Telinga, Rumbut, Perut, lutut, Muka และแยกเป็นพยางค์ 
  ๕. เพื่อนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
๖. ให้ผู้เรียนเขียนใบงานความรู้ 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยัญชนะรูมีพร้อมๆกัน 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ส่วนประกอบของค า) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ร้องอานาซีด A B C,  อวัยวะของร่างกายพร้อมๆกัน 

๔. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าพยัญชนะ พยางค์ ค า แล้วค้นหา 2-3 พยางค์แล้วมาจับคู่เพ่ือให้เกิด 
 ความหมาย กลุ่มไหนเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 

๕. ส่งตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกไปอ่านให้เพ่ือนๆอ่านตาม 
 ขั้นสรุป 
๖. ผู้สอนชูบัตรค าผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
๗. ทดสอบการอ่านและเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่และอักษรตัวเขียนเล็กเป็นรายบุคคล 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

-การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-ตรวจงานใบงานความรู้ที่ผู้เรียนเขียน 

๗.๒ เครื่องมือ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-ใบงานความรู้ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมีและอวัยวะของร่างกาย 
๘.๒ บัตรค า 
๘.๓ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
๙.๓ การท่องจ า 

          ขั้นสอน 
๓.  แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
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๔. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าพยัญชนะ พยางค์ ค า แล้วค้นหา 2-3 พยางค์แล้วมาจับคู่เพ่ือให้เกิด 
 ความหมาย กลุ่มไหนเสร็จก่อนและถูกต้องเป็นผู้ชนะ 

๕. ส่งตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกไปอ่านให้เพ่ือนๆอ่านตาม 
 ขั้นสรุป 
๖. ผู้สอนชูบัตรค าผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
๗. ทดสอบการอ่านและเขียนอักษรตัวเขียนใหญ่และอักษรตัวเขียนเล็กเป็นรายบุคคล 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

-การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-ตรวจงานใบงานความรู้ที่ผู้เรียนเขียน 

๗.๒ เครื่องมือ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-ใบงานความรู้ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมีและอวัยวะของร่างกาย 
๘.๒ บัตรค า 
๘.๓ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
๙.๓ การท่องจ า 

          ขั้นสอน 
๓.  แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
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เกณฑ์การประเมินการอ่าน
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แตย่ังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความไม่
มั่นใจเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน

เกณฑ์การประเมินการเขียน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรสม่ าเสมอ 
เหมาะสม และเว้น
วรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 
เหมาะสม แตเ่ว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
ถูกต้องไม่
เหมาะสม ไม่
เว้นวรรคและไม่
ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 2 ค า ผิด 3 – 4 ค า ผิด 5 – 6 ค า ผิดตั้งแต่ 7 ค า
ขึ้นไป 

3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 1 
- 2 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 4 แห่ง 

มีจุดสกปรก 
รอยลบ หรือ ขีด
ฆ่า มากกว่า 5 
แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

หมดเวลาแล้วท า
ได้แค่ครึ่งของ
การเขียน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรสม่ าเสมอ 
เหมาะสม และเว้น
วรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 
เหมาะสม แตเ่ว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
ถูกต้องไม่
เหมาะสม ไม่
เว้นวรรคและไม่
ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 2 ค า ผิด 3 – 4 ค า ผิด 5 – 6 ค า ผิดตั้งแต่ 7 ค า
ขึ้นไป 

3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 1 
- 2 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 4 แห่ง 

มีจุดสกปรก 
รอยลบ หรือ ขีด
ฆ่า มากกว่า 5 
แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

หมดเวลาแล้วท า
ได้แค่ครึ่งของ
การเขียน 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 
สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี       ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  ชื่อเรื่อง  ค าซ้ าและรูปแบบของค าซ้ า      เวลา ๔  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
ค าซ้ าคือ ค าที่เกิดจากการซ้ าเสียงค าเดียวกันตั้งแต่ ๒ หนขึ้นไปเพ่ือให้เกิดค าใหม่และความหมายใหม่  

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษรรูมี เพื่อ

การเรียนรู้ สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคม
อาเซียนได้ 

๓. ตัวชี้วัด 
อต ๒/๔ อ่านออกเสียง เขียน รูปแบบของค าซ้ า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถอ่านและเขียนค าค าซ้ าท้ังหมด (kata ganda seluruh)  
๔.๒ สามารถอ่านและเขียนออกเสียงค าซ้ าบางส่วน (kata ganda separa) 

๔.๓ สามารถอ่านและเขียนค าซ้ าที่คล้องจอง (kata ganda bersajak) 
๔.๔ สามารถอ่านและเขียนค าซ้ าค าเติม  (kata ganda berimbuhan) 
 ๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ประเภทค าซ้ าประกอบด้วย ค าซ้ าท้ังหมด (kata ganda seluruh) ค าซ้ าบางส่วน (kata ganda separa 

ค าซ้ าท่ีคล้องจอง (kata ganda bersajak)  ค าซ้ าค าเพ่ิม  (kata ganda berimbuhan) 
๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การอ่าน  การเขียนค าซ้ าทั้งหมด kata ganda seluruh) 
         ขั้นน า 

๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
 ขั้นสอน 
๒ ผู้สอนน าบัตรค าที่มีค าซ้ าทั้งหมด  ๕ ค า (labah-labah, layang-layang, anai-anai, 
  kanak-kanak, besar-besar) 

๓ ผู้สอนบอกความหมายของค าซ้ า  ผู้เรียนเขียนลงในสมุด 
 ๔ ตัวแทนผู้เรียนอ่านดังๆ ค าซ้ า  ๕ ค า (labah-labah, layang-layang, anai-               

anai, kanak-kanak, besar-besar) ค าข้างต้นเพื่อนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
๕ ผู้สอนเขียนประโยคสั้นๆ ตัวอย่างค าซ้ า ๕ ค า (labah-labah, layang-layang, anai- 

              anai, kanak-kanak, besar-besar) ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กัน 

 ขั้นสรุป 
๖ ผู้เรียนร่วมกันอ่าน ๕ ค า (labah-labah, layang-layang, anai-anai, 

      kanak-kanak, besar-besar) พร้อมๆกัน 
๗ แล้วเขียนลงในสมุดแบบฝึกหัด 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

 ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การอ่าน การเขียนค าซ้ าบางส่วน kata ganda separa) 
 ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนทบทวนผู้เรียนให้อ่าน  ๕  ค า ค าซ้ าทั้งหมด 

          ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนยกบัตรค าท่ีมีค าซ้ าบางส่วนขึ้นมา  ๕  ค า (bebola, cecair, dedaun, jejari, 

     kekacang) 
๔ ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กัน ค าซ้ าบางส่วนที่เตรียมมา 
๕ ผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนที่กล้าแสดงออก ให้ไปเขียนหน้ากระดานด าเกี่ยวกับค าซ้ าบางส่วน 
๖ ผู้สอนอธิบายความหมายของค าซ้ าบางส่วน  ผู้เรียนเขียนในสมุด  และอ่านพร้อมๆกัน 

 ขั้นสรุป 
๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าซ้ าบางส่วน  ๕ ค า (bebola, cecair, dedaun, jejari,  

 kekacang) พร้อมๆกัน 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การอ่าน  การเขียนค าซ้ าที่คล้องจอง kata ganda bersajak) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนเรื่องค าซ้ าบางส่วน อ่านเสียงดังๆ พร้อมๆกัน 

 ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนชูบัตรค าซ้ าที่คล้องจองขึ้นมา ๕ ค า (gerak-geri, kayu-kayan, lalu-lalang, 
  karut-marut, kuih-muih) ผู้เรียนอ่านเสียงดังๆ 

๔. ตัวแทนผู้เรียนอ่าน และเพ่ือนๆ อ่านตาม  ๕ ค า (gerak-geri, kayu-kayan, lalu- 
             lalang, karut-marut, kuih-muih) ข้างต้น 

๕. ผู้เรียนเขียนลงในสมุดจด  แล้วอ่านพลางๆ และอ่านหลายๆครั้ง 
๖. ผู้สอนและผู้เรียนแต่งประโยคสั้นๆ ค าซ้ าท่ีคล้องจอง (gerak-geri, kayu-kayan, lalu-lalang, 

  karut-marut, kuih-muih) 
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 ขั้นสรุป 
๖ ผู้เรียนร่วมกันอ่าน ๕ ค า (labah-labah, layang-layang, anai-anai, 

      kanak-kanak, besar-besar) พร้อมๆกัน 
๗ แล้วเขียนลงในสมุดแบบฝึกหัด 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

 ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง การอ่าน การเขียนค าซ้ าบางส่วน kata ganda separa) 
 ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนทบทวนผู้เรียนให้อ่าน  ๕  ค า ค าซ้ าทั้งหมด 

          ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนยกบัตรค าท่ีมีค าซ้ าบางส่วนขึ้นมา  ๕  ค า (bebola, cecair, dedaun, jejari, 

     kekacang) 
๔ ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กัน ค าซ้ าบางส่วนที่เตรียมมา 
๕ ผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนที่กล้าแสดงออก ให้ไปเขียนหน้ากระดานด าเกี่ยวกับค าซ้ าบางส่วน 
๖ ผู้สอนอธิบายความหมายของค าซ้ าบางส่วน  ผู้เรียนเขียนในสมุด  และอ่านพร้อมๆกัน 

 ขั้นสรุป 
๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าซ้ าบางส่วน  ๕ ค า (bebola, cecair, dedaun, jejari,  

 kekacang) พร้อมๆกัน 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

  ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การอ่าน  การเขียนค าซ้ าที่คล้องจอง kata ganda bersajak) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนเรื่องค าซ้ าบางส่วน อ่านเสียงดังๆ พร้อมๆกัน 

 ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนชูบัตรค าซ้ าที่คล้องจองขึ้นมา ๕ ค า (gerak-geri, kayu-kayan, lalu-lalang, 
  karut-marut, kuih-muih) ผู้เรียนอ่านเสียงดังๆ 

๔. ตัวแทนผู้เรียนอ่าน และเพ่ือนๆ อ่านตาม  ๕ ค า (gerak-geri, kayu-kayan, lalu- 
             lalang, karut-marut, kuih-muih) ข้างต้น 

๕. ผู้เรียนเขียนลงในสมุดจด  แล้วอ่านพลางๆ และอ่านหลายๆครั้ง 
๖. ผู้สอนและผู้เรียนแต่งประโยคสั้นๆ ค าซ้ าท่ีคล้องจอง (gerak-geri, kayu-kayan, lalu-lalang, 

  karut-marut, kuih-muih) 

27



         ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าซ้ าบางส่วน (gerak-geri, kayu-kayan, lalu-lalang, 
  karut-marut, kuih-muih) พร้อมๆ กัน 

๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 
      ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การอ่าน การเขียนค าซ้ าค าเติม kata ganda berimbuhan) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒.  ผู้สอนเขียน ๕ ค า (buah-buahan, bersalam-salaman, besar-besaran, sehari-harian, 
  kehitam-hitaman ค าซ้ าค าเติมบนกระดานด า 

 ขั้นสอน 
๓. ผู้เรียนอ่านเสียงดังพร้อมๆ กัน ๕ ค า (buah-buahan, bersalam-salaman, besar- 

              besaran, sehari-harian, kehitam-hitaman ที่อยู่บนกระดานด า 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกออกมาว่าตัวไหนเป็นค าเดิม  ตัวไหนเป็นค าเติม 
๕. ผู้เรียนออกมาเขียนบนกระดานด า ว่าตัวไหนเป็นค าเดิม ตัวไหนเป็นค าเติม 

 ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนอ่านค าซ้ าที่คล้องจองพร้อมๆ กัน (buah-buahan, bersalam-salaman, besar- 

              besaran, sehari-harian, kehitam-hitaman อ่านสองถึงสามครั้ง 
๗. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗.การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

-การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
-ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบงานความรู้ 
๘.๒ บัตรค า 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 

เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียงและการเขียน
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความ
ไม่ม่ันใจเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียงและการเขียน
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความ
ไม่ม่ันใจเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี      ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ชื่อเรื่อง  พยางค์เปิดและพยางค์ปิด      เวลา ๔  ชั่วโมง 

๑ สาระส าคัญ
ในหนึ่งค าหรือหนึ่งประโยคนั้นจะมีท้ังพยางค์เปิดและพยางค์ปิดร่วมกันพยางค์เปิดคือพยางค์ที่ลงท้ายด้วย

สระ  พยางค์ปิดคือพยางค์ท่ีลงท้ายด้วยพยัญชนะ 

๒.มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูอักษรรูมี เพื่อ

การเรียนรู้ สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับประชาคม
อาเซียนได้ 

๓.ตัวช้ีวัด 
อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถอ่านและเขียนค าที่มีพยางค์เปิด suku kata terbuka 
๔.๒ สามารถอ่านและเขียนค าที่มีพยางค์ปิด suku kata tertutup 
๔.๓ สามารถอ่านและเขียนประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์เปิด suku kata terbuka 
๔.๔ สามารถอ่านและเขียนประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์ปิด suku kata tertutup 

๕.สาระการเรียนรู ้
๕.๑ พยางค์เปิด (Suku kata terbuka VKV, KVKV, KVKV) เช่น aku, saya, mereka

พยางค์ปิด (Suku kata tertutup KVK, KVKK,  ) เช่น kek, payung, 

๖.กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ชั่วโมงที่ ๑(เรื่อง การอ่าน การเขียนค าที่มีพยางค์เปิด suku kata terbuka) 

 ขั้นน า 
๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนน าบัตรค าตัวพยัญชนะและสระภาษามาลายูอักษรรูมี 

         ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนเขียน ๖ ค า (aku, saya, ubi, bola, mereka, ketua) พยางค์เปิดบนกระดานด า ให้ผู้เรียน 

    บอกตัวไหนเป็นสระ ตัวไหนเป็นพยัญชนะ 
๔. ผู้สอนอ่านให้ผู้เรียนฟังตัวอย่างค า (aku, saya, ubi, bola, mereka, ketua) ค าท่ีมีพยางค์เปิด (suku 

     kata terbuka) บนกระดานด า 
๕. ผู้เรียนชี้เลยว่าตัวไหนเป็นสระ (V) ตัวไหนเป็นพยัญชนะ (K) 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนออกมาชี้บนตัวอย่างที่ผู้สอนเตรียมมาว่าตัวไหนเป็นพยางค์เปิด 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยางค์เปิด (suku kata terbuka) พร้อมๆกัน 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง อ่านและเขียนค าที่มีพยางค์ปิด suku kata tertutup) 
 ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ให้ผู้เรียนอ่านพยางค์เปิด (suku kata terbuka) มา ๕ ตัวอย่าง 
 ขั้นสอน 
๓. ให้ผู้เรียนอ่านบัตรค าพยางค์ปิด (suku kata tertutup)  ๕ ค า (beg, kambing, untuk, 

     payung, belum) 
๔. ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กัน
๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่าน๕ ค าพยางค์ปิด (beg, kambing, untuk, payung, belum) 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การอ่าน การเขียนประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์เปิด suku kata terbuka 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนโดยให้ผู้เรียนอ่านตัวอย่างพยางค์เปิดและพยางค์ปิด 

          ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนเขียน ๕ ประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์เปิดบนกระดานด า 
- Ba+ca = Baca (saya membaca buku),  
- Ma+du = Madu (madu sangat banyak khasia),  
- Fe+ri = Feri (kami sekeluarga menaiki feri), 
- Su+su = Susu (saya minum susu tiap pagi), 
- Ro+ti = Roti (saya minum susu dan makan kopi) 
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         ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนเขียน ๖ ค า (aku, saya, ubi, bola, mereka, ketua) พยางค์เปิดบนกระดานด า ให้ผู้เรียน 

    บอกตัวไหนเป็นสระ ตัวไหนเป็นพยัญชนะ 
๔. ผู้สอนอ่านให้ผู้เรียนฟังตัวอย่างค า (aku, saya, ubi, bola, mereka, ketua) ค าท่ีมีพยางค์เปิด (suku 

     kata terbuka) บนกระดานด า 
๕. ผู้เรียนชี้เลยว่าตัวไหนเป็นสระ (V) ตัวไหนเป็นพยัญชนะ (K) 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนออกมาชี้บนตัวอย่างที่ผู้สอนเตรียมมาว่าตัวไหนเป็นพยางค์เปิด 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านพยางค์เปิด (suku kata terbuka) พร้อมๆกัน 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง อ่านและเขียนค าที่มีพยางค์ปิด suku kata tertutup) 
 ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ให้ผู้เรียนอ่านพยางค์เปิด (suku kata terbuka) มา ๕ ตัวอย่าง 
 ขั้นสอน 
๓. ให้ผู้เรียนอ่านบัตรค าพยางค์ปิด (suku kata tertutup)  ๕ ค า (beg, kambing, untuk, 

     payung, belum) 
๔. ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กัน
๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่าน๕ ค าพยางค์ปิด (beg, kambing, untuk, payung, belum) 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง การอ่าน การเขียนประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์เปิด suku kata terbuka 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนโดยให้ผู้เรียนอ่านตัวอย่างพยางค์เปิดและพยางค์ปิด 

          ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนเขียน ๕ ประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์เปิดบนกระดานด า 
- Ba+ca = Baca (saya membaca buku),  
- Ma+du = Madu (madu sangat banyak khasia),  
- Fe+ri = Feri (kami sekeluarga menaiki feri), 
- Su+su = Susu (saya minum susu tiap pagi), 
- Ro+ti = Roti (saya minum susu dan makan kopi) 
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๖.๔ ผู้เรียนเขียนและอ่านพร้อมๆกัน 
๖.๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปหน้ากระดานและอ่านให้เพื่อนๆฟัง 
๖.๖ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

          ขั้นสรุป 
๖.๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านประโยคพยางค์เปิด 
- Ba+ca = Baca (saya membaca buku),  
- Ma+du = Madu (madu sangat banyak khasia),  
- Fe+ri = Feri (kami sekeluarga menaiki feri), 
- Su+su = Susu (saya minum susu tiap pagi), 
- Ro+ti = Roti (saya minum susu dan makan kopi) 
๖.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง การอ่าน การเขียนประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์ปิด suku kata tertutup 
 ขั้นน า 
๖.๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๖.๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านค าที่มีพยางค์เปิดเพ่ือเป็นการทบบวนจากชั่วโมงท่ีแล้ว 

          ขั้นสอน 
๖.๓ ผู้สอนเขียน ๕ ประโยคสั้นๆ ค าที่มีพยางค์ปิดบนกระดานด า 
- Cat = (Ayah mengecat dinding rumah),  
- Kek = Kek (ibu membakar kek di atas dapur),  
- Jam = Jam (saya memakai jam tangan baru), 
- Pa+yung = Payung (saya menggunakan payung waktu hujan), 
- Kam+bing = Kambing (Ayah memelihara tiga ekor kambing) 
๖.๔ ผู้เรียนเขียนและอ่านพร้อมๆกัน 
๖.๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานและอ่านให้เพ่ือนๆฟัง 
๖.๖ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

 ขั้นสรุป 
๖.๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านประโยคพยางค์ปิด 
- Cat = (Ayah mengecat dinding rumah),  
- Kek = Kek (ibu membakar kek di atas dapur),  
- Jam = Jam (saya memakai jam tangan baru), 
- Pa+yung = Payung (saya menggunakan payung waktu hujan), 
- Kam+bing = Kambing (Ayah memelihara tiga ekor kambing) 
๖.๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมี 
๘.๒ บัตรค า 
๘.๓ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
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๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ โปสเตอร์พยัญชนะรูมี 
๘.๒ บัตรค า 
๘.๓ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
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เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียงและการเขียน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมัน่ใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความ
ไม่ม่ันใจเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗    ชื่อเรื่อง  ค านามและประเภทของค านาม             เวลา ๕  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
ค านามคือค าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ พืช สิ่งของ สภาพและลักษณะ 
ค านามมี 3 ประเภท คือ ค านามท่ัวไป ค านามเฉพาะ ค าสรรพนาม 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถเข้าใจประเภทของค านามได้ 
๔.๒ สามารถบอกประเภทของค านามได้อย่างถูกต้องและยกตัวอย่างได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ประเภทของค านาม มี ๓ ประเภท คือ 
-ค านามท่ัวไป (Kata Nama Am) เช่น Orang ,Binatang… 
-ค านามเฉพาะ (Kata Nama Khas) เช่น Satun, Yala… 
-ค าสรรพนาม (Kata Kanti Nama) เช่น Saya, Dia, Kami… 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑(เรื่อง ความหมายของค านามและประเภทของค านาม ) 
          ขั้นน า 

๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างค านามมาคนละหนึ่งค านามแล้วไปเขียนบนกระดานด า 

         ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนชี้แจงประเภทของค านามพร้อมตัวอย่างสั้นๆ ผู้เรียนเขียนลงในสมุด 
๔ ตัวแทนผู้เรียนสองหรือสามคน อ่านตัวอย่างค านามที่ผู้สอนชี้แจง  
๕ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
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เกณฑ์การประเมิน  การอ่านออกเสียงและการเขียน 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมัน่ใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แต่ยังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 
และไม่มีความ
ไม่ม่ันใจเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ) ชั้นปีที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗    ชื่อเรื่อง  ค านามและประเภทของค านาม             เวลา ๕  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
ค านามคือค าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ พืช สิ่งของ สภาพและลักษณะ 
ค านามมี 3 ประเภท คือ ค านามท่ัวไป ค านามเฉพาะ ค าสรรพนาม 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ สามารถเข้าใจประเภทของค านามได้ 
๔.๒ สามารถบอกประเภทของค านามได้อย่างถูกต้องและยกตัวอย่างได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ประเภทของค านาม มี ๓ ประเภท คือ 
-ค านามท่ัวไป (Kata Nama Am) เช่น Orang ,Binatang… 
-ค านามเฉพาะ (Kata Nama Khas) เช่น Satun, Yala… 
-ค าสรรพนาม (Kata Kanti Nama) เช่น Saya, Dia, Kami… 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี ๑(เรื่อง ความหมายของค านามและประเภทของค านาม ) 
          ขั้นน า 

๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างค านามมาคนละหนึ่งค านามแล้วไปเขียนบนกระดานด า 

         ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนชี้แจงประเภทของค านามพร้อมตัวอย่างสั้นๆ ผู้เรียนเขียนลงในสมุด 
๔ ตัวแทนผู้เรียนสองหรือสามคน อ่านตัวอย่างค านามที่ผู้สอนชี้แจง  
๕ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
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          ขั้นสรุป 
๖ ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างของค านามแต่ละประเภท 
๗ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ค านามท่ัวไป) 
 ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนออกมาเขียนตัวอย่างค านาม ประเภทค านามเพ่ือเป็นการทบทวนชั่วโมงท่ีแล้ว 

          ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนเตรียมตัวอย่างค านามซึ่งเป็นบัตรค า 
๔ ผู้เรียนจะเลือกประเภทค านามในบัตรค านั้น 
๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานด าตามบัตรค าที่ได้มา 
๖ อ่านดังๆ และเพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

          ขั้นสรุป 
๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างค านามท่ัวไปที่กระดานด า 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ค านามเฉพาะ) 
 ขั้นน า 
๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องค านามท่ัวไปพร้อมตัวอย่าง 

         ขั้นสอน 
๓. ให้ผู้เรียนค้นในบัตรค าท่ีผู้สอนเตรีมมา 
๔. ผู้เรียนกลุ่มละสามคนมาค้นหาค านามเฉพาะในบัตรค า 
๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานตัวอย่างค านามเฉพาะที่ได้มา 
๖’ แล้วอ่านดังๆ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

 ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างค านามเฉพาะบนกระดานด า 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ค าสรรพนาม) 
         ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ทบทวนกับผู้เรียนโดยให้ออกมาเขียนตัวอย่างค านามทั่วไปและค านามเฉพาะบนกระดาน 

          ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนแจกใบงาน (ผู้สอนเตรียมค าต่างๆที่แทนชื่อบุรุษที่หนึ่ง) 
๔. ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด  แล้วเขียนลงในใบงานเกี่ยวกับ ค าสรรพนามบุรุษท่ี ๑ 
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          ขั้นสรุป 
๖ ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างของค านามแต่ละประเภท 
๗ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ค านามท่ัวไป) 
 ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนให้ผู้เรียนออกมาเขียนตัวอย่างค านาม ประเภทค านามเพ่ือเป็นการทบทวนชั่วโมงท่ีแล้ว 

          ขั้นสอน 
๓ ผู้สอนเตรียมตัวอย่างค านามซึ่งเป็นบัตรค า 
๔ ผู้เรียนจะเลือกประเภทค านามในบัตรค านั้น 
๕ ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานด าตามบัตรค าที่ได้มา 
๖ อ่านดังๆ และเพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

          ขั้นสรุป 
๗ ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างค านามท่ัวไปที่กระดานด า 
๘ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ค านามเฉพาะ) 
 ขั้นน า 
๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องค านามท่ัวไปพร้อมตัวอย่าง 

         ขั้นสอน 
๓. ให้ผู้เรียนค้นในบัตรค าท่ีผู้สอนเตรีมมา 
๔. ผู้เรียนกลุ่มละสามคนมาค้นหาค านามเฉพาะในบัตรค า 
๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกไปเขียนหน้ากระดานตัวอย่างค านามเฉพาะที่ได้มา 
๖’ แล้วอ่านดังๆ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

 ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านตัวอย่างค านามเฉพาะบนกระดานด า 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

  ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ค าสรรพนาม) 
         ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ทบทวนกับผู้เรียนโดยให้ออกมาเขียนตัวอย่างค านามทั่วไปและค านามเฉพาะบนกระดาน 

          ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนแจกใบงาน (ผู้สอนเตรียมค าต่างๆที่แทนชื่อบุรุษที่หนึ่ง) 
๔. ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด  แล้วเขียนลงในใบงานเกี่ยวกับ ค าสรรพนามบุรุษท่ี ๑ 

     ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กันตัวอย่างค าสรรนามบุรุษที่หนึ่งที่ได้มา 

   ชั่วโมงท่ี ๕ (เรื่อง ค าสรรพนามในสถานการณ์ต่างๆ) 
         ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ทบทวนกับผู้เรียนโดยการบอกตัวอย่างค าสรรพนามบุรุษท่ีหนึ่ง 

         ขั้นสอน  
๓. ผู้สอนแจกใบงาน (ผู้สอนเตรียมค าต่างๆที่แทนชื่อบุรุษที่ สอง และสาม) 
๔. แล้วเขียนลงในใบงานเกี่ยวกับ ค าสรรพนามบุรุษที่สอง และค าสรรพนามบุรุษที่สาม 
 ขั้นสรุป 
๕.  ผู้เรียนอ่านพร้อมๆ กันตัวอย่างค าสรรนามบุรุษที่สอง และสาม 
๖. ผู้เรียนสรุปโดยรวมว่าค านามมีก่ีประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 
๗. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
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เกณฑ์การประเมิน  การออกเสียง 
ประเด็น 

การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
การออกเสียง 
พยัญชนะภาษา
มลายู  

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน 
80-100% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้องชัดเจน
เป็นบางครั้ง 79 -
60% 

อ่านออกเสียงสระ
ภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
60 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษามลายู 
ถูกต้อง  และ
ชัดเจน ต่ ากว่า 
40 % 

อ่านออกเสียง
สระภาษา
มลายู ถูกต้อง  
และชัดเจน ต่ า
กว่า 20 % 

ความคล่องแคล่ว
และความแม่นย า 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า มี
ความมั่นใจสูง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
และแม่นย า เป็น
บางครั้ง 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะ  ด้วย
ความคล่องแคล่ว 
แตย่ังขาดความ
มั่นใจ  

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

อ่านออกเสียง
พยัญชนะไม่
คล่องแคล่วเลย 

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรสม่ าเสมอ 
เหมาะสม และเว้น
วรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 
เหมาะสม แตเ่ว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไม่ถูกต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
ถูกต้องไม่
เหมาะสม ไม่
เว้นวรรคและ
ไม่ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 2 ค า ผิด 3 – 4 ค า ผิด 5 – 6 ค า ผิดตั้งแต่ 7 ค า
ขึ้นไป 

3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 1 
- 2 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 4 แห่ง 

มีจุดสกปรก 
รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า 
มากกว่า 5 
แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

หมดเวลาแล้ว
ท าได้แค่ครึ่ง
ของการเขียน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

1 การเว้นช่องไฟ
และเว้นวรรค 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรสม่ าเสมอ 
เหมาะสม และเว้น
วรรคถูกต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ 
เหมาะสม แตเ่ว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษร
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
สม่ าเสมอ ไม่
เหมาะสม เว้น
วรรคไมถู่กต้อง 

ระยะห่างของ
ตัวอักษรไม่
ถูกต้องไม่
เหมาะสม ไม่
เว้นวรรคและ
ไม่ถูกต้อง 

2 ความถูกต้อง ถูกต้องทุกค า ผิด 1 – 2 ค า ผิด 3 – 4 ค า ผิด 5 – 6 ค า ผิดตั้งแต่ 7 ค า
ขึ้นไป 

3 ความสะอาด
สวยงาม 

ไม่มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 1 
- 2 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 3 แห่ง 

มีจุดสกปรก รอย
ลบ หรือ ขีดฆ่า 
มากกว่า 4 แห่ง 

มีจุดสกปรก 
รอยลบ หรือ 
ขีดฆ่า 
มากกว่า 5 
แห่ง 

4 ระยะเวลา เมื่อเสร็จก่อนเวลา เมื่อเสร็จทันเวลา เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

เมื่อเสร็จช้ากว่า
เวลา 

หมดเวลาแล้ว
ท าได้แค่ครึ่ง
ของการเขียน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นชั้น (อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘   ชื่อเรื่อง  ค าศัพท์น่ารู้         เวลา ๕  ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ 
การรู้ค าศัพท์ภาษามาลายูมีความส าคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจความหมายที่อ่าน อันจะน าไปสู่การพูด การฟัง การ

อ่าน และการเขียน 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 

สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 

๓. ตัวชี้วัด 
อต ๒/๓ อ่าน เขียนพยัญชนะ พยางค์ ค าและความหมายของค า 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ อ่าน เขียน และบอกความหมายค าศัพท์ที่ก าหนดได้อย่างน้อย ๒๐ ค าศัพท์ 
๔.๒ สามารถแยกแยะค าศัพท์ต่างๆได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ค าศัพท์เก่ียวกับตาดีกา มัสยิด ห้องสมุด สิ่งแวดล้อม อาชีพ สัตว์ ผลไม้ ครอบครัว 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับตาดีกา Sekolah และมัสยิด Masjid ) 

        ขั้นน า 
๑ อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒ ผู้สอนน าโปสเตอร์รูปภาพเกี่ยวกับตาดีกาและมัสยิด ติดหน้ากระดานให้ผู้เรียนดู เช่น 

    Penyapu, Meja, Kerusi, Buku Tulis, Pencil, Karpet, Alat Pembesarsuara…  .          
ขั้นสอน 

๓ สุ่มผู้เรียนออกมาหน้าชั้นเรียนชี้รูปภาพแล้วเลือกถามเพ่ือนผู้เรียน  
๔ ผู้สอนอ่านค าประกอบรูปภาพให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนอ่านตามแล้วจดลงสมุด 
๔ สุ่มตัวแทนผู้เรียนออกมาชี้รูปภาพหน้ากระดานให้เพ่ือนๆบอกค าศัพท์ 
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          ขั้นสรุป 
๖ ผู้สอนให้ผู้เรียนท่องจ าค าศัพท์ตามรูปภาพ และให้ผู้เรียนมาท่องค าศัพท์เป็นรายบุคคล 
๗ ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุด /Pustaka di sekolah kami และสิ่งแวดล้อม/Alam sekitar) 
 ขั้นน า 
๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียนมาเกี่ยวกับตาดีกาและมัสยิด 
๓. น ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดและสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนดู เช่น Buku, Rak Buku, 

      Kipas, Komputer, Pokok Kayu, Bukit, Sungai, Langit, Mata Hari ...  
 ขั้นสอน 
๔. ผู้เรียนออกมาหน้าชั้นเรียนชี้รูปภาพแล้วเลือกถามเพ่ือนผู้เรียนตามท่ีผู้เรียนเข้าใจ  
๕. ผู้สอนอ่านค าประกอบบัตรภาพให้ผู้เรียนฟังแล้วให้ผู้เรียนอ่านตามแล้วจดลงสมุด 
๖. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม  
๗. ให้ผู้เรียนกลุ่มท่ี ๑ บอกค าศัพท์ ผู้เรียนกลุ่มที่ ๒ ชูบัตรภาพตามค าบอก สลับกันปฏิบัติ 

 ขั้นสรุป 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าศัพท์จากบัตรภาพพร้อมๆกัน 
๙. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

   ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ/Pekerjaan) 
 ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียนมาเก่ียวกับตาดีกามัสยิด ห้องสมุดและสิ่งแวดล้อ 

 ขั้นสอน 
๓. น ารูปภาพที่เก่ียวข้องกับอาชีพให้ผู้เรียนดู เช่น Polis ,Tentara ,Jururawat Guru ,Dokter 
Peniaga ,Tukang kayu เป็นต้น  
๔. ให้ผู้เรียนดูรูปภาพก่อนแล้วให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นภาพอะไร  
๕. ผู้สอนอธิบายค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพพร้อมบอกค าศัพท์ตามภาพให้ผู้เรียนอ่านตาม 
๖. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนออกหน้ากระดานชี้ที่ภาพและอ่านค าศัพท์ให้เพ่ือนๆฟัง 
๗ เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 

 ขั้นสรุป 
๘. ผู้เรียนจดค าศัพท์ลงในสมุด 
๙. ท าใบงานจับคู่รูปภาพกับค าศัพท์ 
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๒. น ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลไม้ติดที่กระดานให้ผู้เรียนดู เช่น   
Ayam, Lembu, kambing, kerbau, Burung, Kucing, Ikan,gajah, Rambutan, Durian, Limau, Mangga

Pisang

         ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนระบายสีภาพสัตว์และผลไม้  
๔. แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
๕. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าศัพท์ไปติดที่รูปภาพในกระดาน ช่วยกันจับคู่ กลุ่มไหนเสร็จก่อน

  และถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
 ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
๗. ทดสอบการอ่านและเขียนเป็นรายบุคคล 

     ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว/Keluarnga) 
         ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. น ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวติดที่กระดานให้ผู้เรียนดู เช่น 

Ayah, Emak, Abang, Kakak, Adik, Nenek, Datok … 
๓. ผู้สอนเปิดเพลง VCD เรื่องครอบครัว 

 ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนแจกกระดาษให้ผู้เรียนวาดภาพครอบครัวของฉัน  
๕. สุ่มตัวแทนผู้เรียนน าภาพที่ได้วาดครอบครัวของฉัน อธิบายให้เพื่อนๆฟัง 
๖. ผู้สอนเขียนค าศัพท์ในกระดานตามท่ีผู้เรียนได้อธิบายและเพ่ิมเติม 

 ขั้นสรุป 
๗. ผู้สอนอ่านให้ผู้เรียนฟังและอ่านตามพร้อมๆกัน 
๘. ให้ผู้เรียนเขียนค าศัพท์ใต้ภาพที่ผู้เรียนวาดระบายสีภาพให้สวยงาม 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุดและใบงาน 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ใบงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์/Binatang และผลไม้/Buah-buahan) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
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๒. น ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และผลไม้ติดที่กระดานให้ผู้เรียนดู เช่น   
Ayam, Lembu, kambing, kerbau, Burung, Kucing, Ikan,gajah, Rambutan, Durian, Limau, Mangga

Pisang

         ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนระบายสีภาพสัตว์และผลไม้  
๔. แบ่งกลุ่มๆผู้เรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
๕. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับบัตรค าศัพท์ไปติดที่รูปภาพในกระดาน ช่วยกันจับคู่ กลุ่มไหนเสร็จก่อน

  และถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
 ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนอ่านพร้อมๆกัน 
๗. ทดสอบการอ่านและเขียนเป็นรายบุคคล 

     ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว/Keluarnga) 
         ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. น ารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวติดที่กระดานให้ผู้เรียนดู เช่น 

Ayah, Emak, Abang, Kakak, Adik, Nenek, Datok … 
๓. ผู้สอนเปิดเพลง VCD เรื่องครอบครัว 

 ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนแจกกระดาษให้ผู้เรียนวาดภาพครอบครัวของฉัน  
๕. สุ่มตัวแทนผู้เรียนน าภาพที่ได้วาดครอบครัวของฉัน อธิบายให้เพื่อนๆฟัง 
๖. ผู้สอนเขียนค าศัพท์ในกระดานตามท่ีผู้เรียนได้อธิบายและเพ่ิมเติม 

 ขั้นสรุป 
๗. ผู้สอนอ่านให้ผู้เรียนฟังและอ่านตามพร้อมๆกัน 
๘. ให้ผู้เรียนเขียนค าศัพท์ใต้ภาพที่ผู้เรียนวาดระบายสีภาพให้สวยงาม 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุดและใบงาน 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ใบงาน 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

 ชั่วโมงท่ี ๔ (เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์/Binatang และผลไม้/Buah-buahan) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ โปสเตอร์รูปภาพค าศัพท์ 
๘.๒ บัตรค า 
๘.๓ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
๙.๒ การท่องจ า 

เกณฑ์การให้คะแนนผังความคิด 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

การใช้ภาษา การสะกดค าศัพท์
ถูกต้องและจ า
ค าศัพท์อย่างน้อย 
๒๐ ค า   

การสะกดค าศัพท์
ผิดเล็กน้อยและจ า
ค าศัพท์อย่างน้อย 
๑๕ ค า   

สะกดค าผิดมากแต่
พอเดาความหมาย
ได้และจ าค าศัพท์
อย่างน้อย ๑๐ ค า     

สะกดค าผิดมาก
เดาความหมาย
ไม่ได้และจ า
ค าศัพท์ไม่อย่าง
น้อย ๕ ค า   

สะกดค าผิดมาก
เดาความหมาย
ไม่ได้และจ า
ค าศัพท์อย่างน้อย
กว่า  ๕  ค า   

เนื้อหา เนื้อหาตรงกับ
ลักษณะที่ก าหนด
มากที่สุด 

เนื้อหามากแต่ยังไม่
ครอบคลุมทั้งหมด 

เนื้อหาค่อนข้าง
น้อยและไม่คลอบ
คลุม 

เนื้อหาน้อย เนื้อหาน้อยมาก 

ความ

เรียบร้อย 

สะอาด สวยงาม 
ความคิดสร้างสรรค์ 

สะอาด สวยงาม 
ความคิดไม่
สร้างสรรค ์

ไม่สะอาด สวยงาม 
เลียนแบบตัวอย่าง 

ไม่สะอาด เหมือน
ตัวอย่าง 

ไมส่ะอาด ไมส่าว
งาม ไมเ่ลยีนแบบ
ตวัอยา่งทีใ่ห้

เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๔ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๓ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๒  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๑  คะแนน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 

สาระท่ี ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษามลายูรูมี ระดับอิสลามศึกษาตอนต้นชั้น(อิบตีดาอียะฮ) ปีท่ี ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ชื่อเรื่อง  ประโยคบอกเล่า     เวลา ๔  ชั่วโมง 

๑ สาระส าคัญ 
ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันมีหลายประเภท การแต่งประโยคได้ถูกต้อง ต้องรู้หลักภาษาและ

ประเภทของประโยค และประโยคบอกเล่า คือประเภทหนึ่งของประโยค ที่มีใจความเพ่ือบอกให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
ท าท่ีไหน ท าอย่างไร เป็นการแจ้งเรื่องราวให้ทราบ  
๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ๑ เข้าใจ กระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ 
สื่อความและค้นคว้าความรู้ จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสื่อสารกับ
ประชาคมอาเซียนได้ 

๓. ตัวชี้วัด 
อต ๒/๕ อ่าน เขียนประโยคที่ก าหนด 
อต ๒/๖ เห็นคุณค่าในการใช้ภาษามลายู 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ รู้ และเข้าใจความหมายของประโยคบอกเล่าได้ 
๔.๒ สามารถสนทนาโดยใช้ประโยคบอกเล่าได้ 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ ประโยคบอกเล่า เช่น Ini sekoloh saya, Ini baju saya…  

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
      ชั่วโมงที่ ๑(เรื่อง ความหมายของประโยคบอกเล่า ) 
          ขัน้น า 

๑. ผู้สอนแนะน าตัวและบอกประวัติสั้นๆให้ผู้เรียนฟัง 
๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนพูดแนะน าตัว ชื่อ สกุล อาศัยอยู่ที่ไหน ให้เพื่อนๆ ฟัง เป็นรายบุคคล 

 ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนเขียนความหมายของประโยคบอกเล่าบนกระดานให้ผู้เรียนจดลงในสมุด แล้วอ่านตามผู้สอน 
๔. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละเท่าๆกันให้เขียนประโยคบอกเล่ากลุ่มละ ๓ ประโยค 
๕. ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านให้เพ่ือนๆฟัง 
๖. เพ่ือนๆอ่านตามพร้อมๆ กัน 
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          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านความหมายของประโยคบอกเล่าพร้อมๆกัน 

    ชั่วโมงท่ี ๒ (เรื่อง ความส าคัญของประโยคบอกเล่า) 
 ขัน้น า 
๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนพูดประโยคบอกเล่า เช่น Ini baju saya,Sekolah saya bersih… 

 ขั้นสอน 
๓. สุ่มตัวผู้เรียนเล่ากิจวัตรประจ าวัน ประมาณ ๒-๓ คน หน้าชั้น 
๔. ให้เพ่ือนๆที่นั่งอยู่จับใจความส าคัญของเรื่องเล่าของเพ่ือน 
๕. ผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนสรุปเรื่องท่ีเพ่ือนเล่า 
๖. ผู้สอนเขียนความส าคัญของประโยคบอกเล่าบนกระดาน แล้วอธิบายให้ผู้เรียนฟัง 

          ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่านความส าคัญของประโยคบอกเล่าพร้อมๆกัน 
๘. ผู้สอนสรุปความส าคัญของประโยคบอกเล่าให้ผู้เรียนฟังให้ผู้เรียนจดลงในสมุด 
๙. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

    ชั่วโมงท่ี ๓ (เรื่อง ประโยคบอกเล่ากับการสนทนา) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ผู้สอนทบทวนซักถามเรื่องประโยคบอกเล่าทีได้เรียนมาจากบัตรค า 
 ขั้นสอน 
๓. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ๒ กลุ่ม 
๔. แจกบัตรค าประโยคบอกเล่าในแต่ละกลุ่ม 
๕. ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนาด้วยประโยคบอกเล่า 
๖. ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาสนทนาด้วยกันหน้าห้อง 

 ขั้นสรุป 
๗. ผู้สอนแจกใบงานให้ผู้เรียนท าประโยคสนทนา 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

     ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง วาดภาพเล่าเรื่องราว) 
          ขั้นน า 

๑. อ่านดูอาอฺก่อนเรียนและอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺพร้อมๆกัน 
๒. ตัวแทนสองคนออกมาเล่าสิ่งที่อยากเล่าหน้าห้อง 

 ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนแจกใบงาน 

๔. ให้ผู้เรียนวาดภาพเล่าเรื่องราวสมาชิกในครอบครัว 
๕. สุ่มผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องตามภาพ      
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          ขั้นสรุป 
๖. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านความหมายและความส าคัญของประโยคบอกเล่า 
๗. ทดสอบการอ่านเป็นรายบุคคล 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- แบบประเมินการอ่าน การอธิบายความหมายและความส าคัญของประโยคบอกเล่า 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 
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          ขั้นสรุป 
๖. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอ่านความหมายและความส าคัญของประโยคบอกเล่า 
๗. ทดสอบการอ่านเป็นรายบุคคล 
๘. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และปิดมัจลิสโดยการอ่านสูเราะฮฺอัล-อัศร. 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการวัดและประเมินผล 

- การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- ตรวจงานที่ผู้เรียนเขียนในสมุด 

๗.๒ เครื่องมือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- แบบประเมินการอ่าน การอธิบายความหมายและความส าคัญของประโยคบอกเล่า 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ถือว่า ผ่าน 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ บัตรค า 
๘.๒ ใบงานความรู้ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ การอ่าน  
๙.๒ การเขียน 

เกณฑ์การประเมินผลการสนทนา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว การแสดงท่าทาง น้ าเสียงประกอบ 

๕ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง 
ประโยคอย่างสมบูรณ์ และ
เล่าประวัติของตนได้ถูกต้อง 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  
พูดชัดเจน  เข้าใจง่าย 

แสดงท่าทางและพูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบทสนทนา 

๔ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักการออกเสียง มี
เสียงเน้นหนักในประโยค
เป็นส่วนใหญ่และเล่าประวัติ
ของตนเองได้แต่ใช้เวลา ๓ 
นาท ี

พูดด้วยน้ าเสียง
เหมาะสมกับบทสนทนา 
แต่ไม่มีท่าทางประกอบ 

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัด  พูดชัดเจน  ท าให้
สื่อสารได้ 

๓ ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
เป็นส่วนและเล่าประวัติของ
ตนเองได้แต่ใช้เวลา ๕ นาที 

พูดเป็นค าๆ แต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

พูดเหมือนอ่าน  ไม่เป็นธรรมชาติ  ขาด
ความน่าสนใจ 

๒ ออกเสียงประโยคไม่ถูกต้อง
ท าให้สื่อสารไม่ได้และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไม่ได้ได้บางค าท าให้
สื่อความหมายไม่ได้ 

พูดได้น้อยมาก 

๑ ออกเสียงประโยคไม่ได้และ
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 

พูดไมไ่ด ้ท าให้สื่อ
ความหมายไม่ได้ 

ไม่กล้าพูด 

การประเมินผลรวม  มีระดับคุณภาพดังนี้ 

ระดับคุณภาพ   ๕ เท่ากับ ๑๐ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๔ เท่ากับ ๘ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๓ เท่ากับ ๖ คะแนน
ระดับคุณภาพ ๒ เท่ากับ ๔  คะแนน
ระดับคุณภาพ ๑ เท่ากับ ๒  คะแนน

47








