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ระดับชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
อต ๑ ๑.บอกประวัติของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ก ำหนด  
๒. บอกแบบอย่ำงของนบีมุอัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
๓. ชื่นชมและน ำแบบอย่ำงของนบีมุอัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

 

๑. ประวัติของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ 
วะสัลลัม 

๑.๑ ควำมส ำคัญของประวัตินบีมุอัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

๑.๒ สถำนที่ก ำเนิดของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะลัสลัม 

๑.๓ วงศ์ตระกูลของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม 

๑.๔ กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ  
๑.๕ แม่นมของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิวะสัลลัม 
๑.๖ นบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ภำยใต้กำรดูแลของปูและลุง  
๑.๗ กำรเลี้ยงแพะของนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม 
๒.แบบอย่ำงนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  
      ๒.๑ ควำมกตัญญูรู้คุณ  
      ๒.๒ ควำมรักควำมเมตตำ  
      ๒.๓ กำรช่วยเหลือ 
 

มาตรฐาน ตร ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ  
                      บรรดำเศำะฮำบะฮ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม       

และเศำะหำบะฮ 
 

 

สาระที่ ๖ อัตตารีค 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 

สาระท่ี ๑ อัตตารีค รายวิชาพื้นฐาน 
สาระการเรียนรู้ อัตตารีค ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
รหัส ตร ๑๑๙๐๑ เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ป ี

ศึกษำ อธิบำย ควำมส ำคัญของประวัตินบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮัม
มัดศึอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวงค์ตระกูลของท่ำนนบีมุอัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กำรเสียชีวิตของ บิดำและ
มำรดำ แม่นมของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัสลัม ภำยใต้กำร
ดูแลของปู่และลุง กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และแบบอย่ำงท่ำนนบี มุอัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ควำมกตัญญูรู้คุณควำมรักควำมเมตตำ กำรช่วยเหลือ บอกประโยชน์ และ คุณค่ำประวัติของ
ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โดยกำรใช้กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเช้ำใจ กระบวนกำรปฏิบัติ และกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนัก 
เพ่ือสำมำรถน ำแบบอย่ำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑  ตร ๑/๑,๑/๒,๑/๓ 
รวม ๓ ตัวชี้วัด
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ที่ ๑ 
 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                                   ระดับศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑   
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑   ชื่อเรื่อง มารู้จักประว ัติของท ่านนบี                          เวลา  ๔ ชัว่โมง 

 ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มุสล ิมจ ำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้ำใจประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อเป็น

แบบอ่ำนที่ดีในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตร ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺมีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินช ีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮอุะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศอ็ลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เล่ำประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศอ็ลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนฟังกำรเล่ำเรือ่งควำมส ำคัญประวัติของ ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมให้ผู้เรียนฟ ัง ๑ เที่ยวจบ 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมลงในสมุด
บันทึก 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสร 

 

ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓.ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้เรียนคัดพระรำมนบีมุฮัมมัด 20 ค ำ ( محمد ) ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒ อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคนเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียนและซูเรำะฮ ฺอ ัล-อ ัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ที่ ๑ 
 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                                   ระดับศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑   
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑   ชื่อเรื่อง มารู้จักประว ัติของท ่านนบี                          เวลา  ๔ ชัว่โมง 

 ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มุสล ิมจ ำเป็นต้องเรียนรู้ และเข้ำใจประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อเป็น

แบบอ่ำนที่ดีในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตร ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺมีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินช ีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศอ็ลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เล่ำประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศอ็ลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้สอนให้นักเรียนฟังกำรเล่ำเรือ่งควำมส ำคัญประวัติของ ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมให้ผู้เรียนฟ ัง ๑ เที่ยวจบ 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมลงในสมุด
บันทึก 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสร 

 

ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓.ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้เรียนคัดพระรำมนบีมุฮัมมัด 20 ค ำ ( محمد ) ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒ อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคนเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียนและซูเรำะฮ ฺอ ัล-อ ัสรี 
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ชั่วโมงที่ ๔ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 

๖. ผู้สอนให้เรียนคัดอำหรับพระนำมอัลลอฮ 20 ค ำ ( اهلل) ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

          ๗. การวัดและประเมินผล 
    ๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

    ๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัม
มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

              ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรอ่ำน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียน 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
  อ่ำนถูกต้อง ผิดไม่ อ่ำนถูกต้อง ผิดไม่ อ่ำนผิดเป็นส่วน 
  เกิน ๕-๖ แห่ง ออก เกิน ๓ - ๔ แห่ง ออก ใหญ่ ออกเสียงไม่ 

๑ กำรอ่ำน เสียงชัดเจน อ่ำน เสียงชัดเจน อ่ำน ค่อยชัดเจน อ่ำนไม่ 
  คล่องแคล่วเว้น ตะกุกตะกักเล็กน้อย คล่อง เว้นวรรค 
  จังหวะ วรรคตอน เว้นจังหวะวรรคตอน ตอนผิดมำก 
  ถูกต้อง ผิดบ้ำง  
  เขียนค ำได้ครบถ้วน เขียนค ำไม่ครบขำด เขียนค ำไม่ครบขำด 

๒ กำรเขียน สำมำรถสื่อ ๑– ๒ ค ำ สื่อ มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
  ควำมหมำยได้ ควำมหมำยได้ ควำมหมำยไม่ได้ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผ่นที่ประเทศอำหรับ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
              ๙.๑. กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
              ๙.๒. คัด พระนำมของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
              ๙.๑. คัดอำหรับ ( ค็อค ) อัลลอฮ์  มุฮ ัมม ัด 
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ชั่วโมงที่ ๔ เรื่อง ความส าค ัญประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 
วะสัลลัม 

๖. ผู้สอนให้เรียนคัดอำหรับพระนำมอัลลอฮ 20 ค ำ ( اهلل) ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

          ๗. การวัดและประเมินผล 
    ๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

    ๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮัม
มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

              ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรอ่ำน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการอ่านและการเขียน 
 

ที ่ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ 
  อ่ำนถูกต้อง ผิดไม่ อ่ำนถูกต้อง ผิดไม่ อ่ำนผิดเป็นส่วน 
  เกิน ๕-๖ แห่ง ออก เกิน ๓ - ๔ แห่ง ออก ใหญ่ ออกเสียงไม่ 

๑ กำรอ่ำน เสียงชัดเจน อ่ำน เสียงชัดเจน อ่ำน ค่อยชัดเจน อ่ำนไม่ 
  คล่องแคล่วเว้น ตะกุกตะกักเล็กน้อย คล่อง เว้นวรรค 
  จังหวะ วรรคตอน เว้นจังหวะวรรคตอน ตอนผิดมำก 
  ถูกต้อง ผิดบ้ำง  
  เขียนค ำได้ครบถ้วน เขียนค ำไม่ครบขำด เขียนค ำไม่ครบขำด 

๒ กำรเขียน สำมำรถสื่อ ๑– ๒ ค ำ สื่อ มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
  ควำมหมำยได้ ควำมหมำยได้ ควำมหมำยไม่ได้ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผ่นที่ประเทศอำหรับ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
              ๙.๑. กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
              ๙.๒. คัด พระนำมของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
              ๙.๑. คัดอำหรับ ( ค็อค ) อัลลอฮ์  มุฮ ัมม ัด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                            ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อเรื่องมักกาตุลมูการรอมะฮฺ                                               เวลา ๔ ชั่วโมง 

 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มักกะฮ์ เป็นสถำนที่อันศักสิทธิ์ และเป็นกิบลัตของชำวมุสลิมทั่วโลก 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต  ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินช ีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑/๑บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกสถำนที่ และเวลำก ำเนิดท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลล ัม 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
สถำนทีก่ ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท ี่ ๑ (เรือ่ง สถานที่ก าเน ิดของท ่าน นบีม ุฮัมม ัดศ็อลลัลลอฮุอะล ัยฮ ิวะสัลล ัม 

              ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนเล่ำเรื่องสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระสถำนที่ก ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนสถำนที่ก ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนกำรก ำเนิดของท่ำนนบีลงในสมุด 
 
 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอ ัล-อ ัส 

ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่าน นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
   ๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
   ๓. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี ่ยวก ับสถำนที ่ก ำเน ิดของท ่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะ
ล ัยฮ ิ 
ขั้นสอน 
   ๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ

วะสัลลัม 
   ๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับสถำนทีก่ ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
   ๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมที่ผู้สอนอธิบำยและถำมตอบกำรก ำเนิดของท่ำนนบี 
   ๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮ อฺ ัล-อ ัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
    ๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
    ๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล

ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
    ๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ

วะสัลลัม 
    ๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
    ๖. ผู้สอนเขียนประวัติท่ำนนบีมุฮัมมัด ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 

๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย  
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                            ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อเรื่องมักกาตุลมูการรอมะฮฺ                                               เวลา ๔ ชั่วโมง 

 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
มักกะฮ์ เป็นสถำนที่อันศักสิทธิ์ และเป็นกิบลัตของชำวมุสลิมทั่วโลก 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต  ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินช ีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑/๑บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกสถำนที่ และเวลำก ำเนิดท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลล ัม 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
สถำนทีก่ ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงท ี่ ๑ (เรือ่ง สถานที่ก าเน ิดของท ่าน นบีม ุฮัมม ัดศ็อลลัลลอฮุอะล ัยฮ ิวะสัลล ัม 

              ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนเล่ำเรื่องสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระสถำนที่ก ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนสถำนที่ก ำเนิดของท่ำน นบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนกำรก ำเนิดของท่ำนนบีลงในสมุด 
 
 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอ ัล-อ ัส 

ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่าน นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
 ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
   ๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
   ๓. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี ่ยวก ับสถำนที ่ก ำเน ิดของท ่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะ
ล ัยฮ ิ 
ขั้นสอน 
   ๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ

วะสัลลัม 
   ๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับสถำนทีก่ ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
   ๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมที่ผู้สอนอธิบำยและถำมตอบกำรก ำเนิดของท่ำนนบี 
   ๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮ ฺอ ัล-อ ัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 

๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
    ๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
    ๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล

ลัลลอฮุอะ ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
    ๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ

วะสัลลัม 
    ๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
    ๖. ผู้สอนเขียนประวัติท่ำนนบีมุฮัมมัด ลงในกระดำษ A4 
ขั้นสรุป 

๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย  
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่าน นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะ
ลัยฮ ิ วะสัลลัม 
๕. ผู ้สอนให ้ผู ้เร ียนเข ียนสำระกำรเร ียนรู ้เรื่องสถำนที ่ก ำเน ิดของท ่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิ
วะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮ ฺอ ัล-อ ัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล 

ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของสถำนที่ก ำเนิดของ
ท่ำนนบี - มุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
-กำรท่องจ ำ 

 

 
เกณฑ์การประเมินการเขียน 

 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย 
 สะกดค ำผิดมำก

 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 

เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรออกเสียง 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ไดถู้กต้องทั้งหมด 

ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ไดถู้กต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร  
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 

๒ ควำมคล่องแคล่ว 
ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะกะ 

๓ น้ ำเสียง 
มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 
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ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง สถานที่ก าเน ิดของท่าน นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำคัญประวัตขิองท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะ
ลัยฮ ิ วะสัลลัม 
๕. ผู ้สอนให ้ผู ้เร ียนเข ียนสำระกำรเร ียนรู ้เรื่องสถำนที ่ก ำเน ิดของท ่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิ
วะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมทผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมก ันอ่ำนดุอำอ ฺหลังเรียน และซูเรำะฮ ฺอ ัล-อ ัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อล 

ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องสถำนที่ก ำเนิดของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของสถำนที่ก ำเนิดของ
ท่ำนนบี - มุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
-กำรท่องจ ำ 

 

 
เกณฑ์การประเมินการเขียน 

 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย 
 สะกดค ำผิดมำก

 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 

เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรออกเสียง 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องทั้งหมด 

ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร  
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 

๒ ควำมคล่องแคล่ว 
ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะกะ 

๓ น้ ำเสียง 
มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 
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๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของสถำนทีก่ ำเนิดของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผ่นที่ประเทศอำหรับ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
 

สาระท่ี ๖ วิชาอัตตารี                                         ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ชื ่อเรื่อง วงศ์ตระกูลของท ่านนบี                                     เวลา ๔ ชัว่โมง 

 ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ก ำเนิดในวงค์ตระกูลอำหรับกุรอยซ์ซึ่งเป็นวงค์ตระกูลที่มี

เกียรติ ในมักกะฮฺ 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ บอกที่มำวงศ ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้สอนสนทนำเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระวงศ์ตระก ูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมให ้ผู้เรียนฟ ัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนวงศ ์ตระก ูลของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
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๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของสถำนทีก่ ำเนดิของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของสถำนทีก่ ำเนิดของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผ่นที่ประเทศอำหรับ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับสถำนที่ก ำเนิดของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
 

สาระท่ี ๖ วิชาอัตตารี                                         ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ชื ่อเรื่อง วงศ์ตระกูลของท ่านนบี                                     เวลา ๔ ชัว่โมง 

 ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ก ำเนิดในวงค์ตระกูลอำหรับกุรอยซ์ซึ่งเป็นวงค์ตระกูลที่มี

เกียรติ ในมักกะฮฺ 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๔.๑ บอกที่มำวงศ ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้สอนสนทนำเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระวงศ์ตระก ูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมให ้ผู้เรียนฟ ัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอนวงศ ต์ระก ูลของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
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ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม  
๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ ์ตระก ูลของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะ
ลัยฮ วิะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 
 
 

 

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ
ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน  
– หลังเรียนเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัม

มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
- สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในกำรอ่ำน กำรเขียน  

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนน
บีมุฮัม มัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
-กำรท่องจ ำ 
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ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม  
๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ ์ตระก ูลของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะ
ลัยฮ วิะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 
 
 

 

ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  
ขั้นน า 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง วงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ
ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน  
– หลังเรียนเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮัม

มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
- สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในกำรอ่ำน กำรเขียน  

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนน
บีมุฮัม มัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
-กำรท่องจ ำ 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 

 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรออกเสียง 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องทั้งหมด 

ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร 
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 

๒ ควำมคล่องแคล่ว 
ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะกะ 

๓ น้ ำเสียง 
มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

 
๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผนภ ูมิวงค์ตระกูลของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒ กำรท่องจ ำวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
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เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 

 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรออกเสียง 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ไดถู้กต้องทั้งหมด 

ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ไดถู้กต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร 
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 

๒ ควำมคล่องแคล่ว 
ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะกะ 

๓ น้ ำเสียง 
มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

 
๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ แผนภ ูมิวงค์ตระกูลของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับวงศ์ตระกูลของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒ กำรท่องจ ำวงศ์ตระกูลของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  ชื่อเรื่องนบีเป็นเด็กก าพร้า                                       เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เด็กก ำพร้ำคือ เด็กที่พ่อและแม่เสียชีวิตมำตั้งแต่เยำว์วัย และยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร ๑อต ๑/๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

๔.๑ บอกเหตุของสถำนที ่ก ำเนิดของท่ำน นบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนบทเรียนให้ผู้เรียนฟัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๙. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซู
เรำะฮฺอัล-อัสรี  
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชัว่โมงที่ ๓ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๖. ผู้สอนบอกถึงผลบุญกำรท ำควำมดีต่อเด็กก ำพร้ำ 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  ชื่อเรื่องนบีเป็นเด็กก าพร้า                                       เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
เด็กก ำพร้ำคือ เด็กที่พ่อและแม่เสียชีวิตมำตั้งแต่เยำว์วัย และยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร ๑อต ๑/๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

๔.๑ บอกเหตุของสถำนที ่ก ำเนิดของท่ำน นบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
๕.๑ กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนบทเรียนให้ผู้เรียนฟัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

 

ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๙. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซู
เรำะฮฺอัล-อัสรี  
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชัว่โมงที่ ๓ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๖. ผู้สอนบอกถึงผลบุญกำรท ำควำมดีต่อเด็กก ำพร้ำ 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๘. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การเสียชีวิตของบิดาและมารดา) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
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ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

  ๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบ เรื่องกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของ
บิดำและ มำรดำ 

   ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน

ที ่
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ 
สะกดค ำถูกต้องทุก 

ค ำ 
สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. แห่ง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่อง กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

  ๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบ เรื่องกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
- แบบประเมินกำรอ่ำน กำรอธิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของ
บิดำและ มำรดำ 

   ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน

ที ่
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ 
สะกดค ำถูกต้องทุก 

ค ำ 
สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. แห่ง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ กำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปกำรเสียชีวิตของบิดำและมำรดำ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕    เรื่อง แม่นมของท่านนบี                                      เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
แม่นม คือผู้ที่ให้นม และเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุ ๒ ป ี

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร.๑อต๑/๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถบอกรำยชื่อแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
แม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงที่ ๑ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 

 

ชั่วโมงที ่๒ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง แม่นมของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที ่๓ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง แม่นมของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ
ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่องควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของแม่นมของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ 

 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕    เรื่อง แม่นมของท่านนบี                                      เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
แม่นม คือผู้ที่ให้นม และเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอำยุ ๒ ป ี

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร.๑อต๑/๑ บอกประวัติของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที ่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถบอกรำยชื่อแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
แม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชัว่โมงที่ ๑ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๕. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๖. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๗. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 

 

ชั่วโมงที ่๒ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง แม่นมของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที ่๓ (เรื่อง แม่นมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๒. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๓. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง แม่นมของท ่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ
ประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่องควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของแม่นมของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุ 
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๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- แบบประเมิ นกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของแม น่มของท่ำนนบี

  มุฮ มัมัด ศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮิวะสัลลัมแม่นมของท่ำนนบ มุีฮ มัม ดัศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮ ิ วะสัลลัม

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- กำรเขียน 

 - กำรท่องจ ำ 
เกณฑ์การประเมินการเขียน 

ที ่
เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. 

แห่ง 

เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑ กำรออกเสียง ออกเสียงกำรท่องจ ำ 

ได้ถูกต้องทั้งหมด 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร 
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 
๒ ควำมคล่องแคล่ว ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะ

กะ 
๓ น้ ำเสียง มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ แม่นมของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับแม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒กำรท่องจ ำรำยช ื่อแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๓. กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องแม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮ ิวะสัลลัม 
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๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบเรื่องแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
- แบบประเมิ นกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของแม น่มของท่ำนนบี

  มุฮ มัมัด ศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮิวะสัลลัมแม่นมของท่ำนนบ มุีฮ มัม ดัศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮ ิ วะสัลลัม

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- กำรเขียน 

 - กำรท่องจ ำ 
เกณฑ์การประเมินการเขียน 

ที ่
เกณฑ์การ
ประเมิน 

คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. 

แห่ง 

เกณฑ์การประเมินการท่องจ า 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 

๓ ๒ ๑ 
๑ กำรออกเสียง ออกเสียงกำรท่องจ ำ 

ได้ถูกต้องทั้งหมด 
ออกเสียงกำรท่องจ ำ 
ได้ถูกต้องเป็นส่วน 

ออกเสียงกำร 
ท่องจ ำผิดมำกจน 

สื่อสำรไม่ได้ 
๒ ควำมคล่องแคล่ว ท่องจ ำคล่องโดย 

ตลอด 
ท่องจ ำคล่องบำงส่วน ท่องจ ำตะกุกตะ

กะ 
๓ น้ ำเสียง มีกำรใช้เสียงหนักเบำ 

ไพเรำะเสนำะหู 
มีกำรเปลี่ยนแปลงใช้ 
น้ ำเสียงไม่เป็นจังหวะ 

ใช้น้ ำเสียงแบบ 
เดียวตลอด 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ แม่นมของท่ำนนบ ีม ุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะส ัลล ัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของแม่นมของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับแม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒กำรท่องจ ำรำยช ื่อแม่นมของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๓. กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องแม่นมของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ็อลลัลลอฮ อุะลัยฮ ิวะสัลลัม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                                 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ชื่อเรื่อง ความรักความเมตตาของปู่และลุง                                 เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ปู่และลุงรักและห่วงใยท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม มำกเหม ือนลูกตัวเอง 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑/๑บอกประวัติของท ่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกเหต ุของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู ่และลุงได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และลุง 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของ  

ปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้
กำรดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่แล 
๖. ให้ผู้เรียนเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัด 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และ
ลุง 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                                 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖  ชื่อเรื่อง ความรักความเมตตาของปู่และลุง                                 เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ปู่และลุงรักและห่วงใยท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม มำกเหม ือนลูกตัวเอง 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
อต ๑/๑บอกประวัติของท ่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกเหต ุของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู ่และลุงได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และลุง 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของ  

ปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้
กำรดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่แล 
๖. ให้ผู้เรียนเขียนเนื้อหำเกี่ยวกับท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัด 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเต ิม เกี่ยวกับท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และ
ลุง 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้
กำรดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแล ของปู่และลุง 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้กำร ดูแลของปู่และลุง 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่และลุง 
- สังเกตกำรณ์อ่ำน และเขียน 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแลของ ปู่และลุง 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อล
ล ัลลอ ฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรด ูแลของปู ่และลุง 
 
 
 
 
 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 
 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ ท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของ 
ปูแ่ละลุง 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่
และลุง 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และลุง 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่และลุง 
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ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง)  
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้ กำรดูแลของปู่และลุง 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้
กำรดูแล ของปู่และลุง 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่อง ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแล ของปู่และลุง 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ภำยใต้กำร ดูแลของปู่และลุง 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่และลุง 
- สังเกตกำรณ์อ่ำน และเขียน 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภำยใต้กำร
ดูแลของ ปู่และลุง 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อล
ล ัลลอ ฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรด ูแลของปู ่และลุง 
 
 
 
 
 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 
 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ ท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของ 
ปูแ่ละลุง 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่
และลุง 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต ้กำรดูแลของปู ่และลุง 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิวะสัลลัมภำยใต้กำรดูแลของปู่และลุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                            ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ชีวิตในวัยเด็ก                                เวลา ๓ ชั่วโมง 
  ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ช ี้น ำแบบอ่ำนในกำรท ำงำน และควำมเมตตำต่อสรรพสัตว 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑, ๑/๓.บอกประวัติของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกเหต ุกำรณ ์เลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การเลี้ยงแพะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การเลี้ยงแพะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนวำดรูปสัตวเลี้ยงคนละตัว 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องกำรเลี้ยงแพะของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนบอกโทษของกำรท ำทำรุณต่อสัตว์ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                            ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ชีวิตในวัยเด็ก                                เวลา ๓ ชั่วโมง 
  ๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ช ี้น ำแบบอ่ำนในกำรท ำงำน และควำมเมตตำต่อสรรพสัตว 
 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑, ๑/๓.บอกประวัติของท่ำนนบีม ุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมที่ก ำหนด 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
บอกเหต ุกำรณ ์เลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมได้ 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การเลี้ยงแพะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การเลี้ยงแพะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนวำดรูปสัตวเลี้ยงคนละตัว 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
 

ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมภายใต้การดูแลของปู่และลุง) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง กำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องกำรเลี้ยงแพะของท ่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
๕. ผู้สอนบอกโทษของกำรท ำทำรุณต่อสัตว์ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
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๗. การวัดและประเมินผล 
   - กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัม
มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียน กำรเลี้ยงแพะของท ่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท ่ำนน
บีมุฮัม มัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ รูปภำพสัตว์ประกอบ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
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๗. การวัดและประเมินผล 
   - กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิ วะสัลลัม 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัม
มัดศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียน กำรเลี้ยงแพะของท ่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ
วะสัลลัม 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท ่ำนน
บีมุฮัม มัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 
 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮิวะสัลลัม 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๘.๓ รูปภำพสัตว์ประกอบ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบีม ุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปกำรเลี้ยงแพะของท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิถีชีวิตของท่านนบี                                     เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ควำมกตัญญูเป็นพฤติกรรมที ่มุสลิมต้องปฏิบัติตำมแบบอ่ำนของท่ำนนบีนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมกตัญญูรู้คุณ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชัว่โมงที่ ๒ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงควำมกตัญญูรู้คุณของตัวเองให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำต่อถ ึงควำมกตัญญูรู ้คุณของตัวเองให้เพ ื่อนๆฟ ังหน้ำช ั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                               ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีท่ี ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง วิถีชีวิตของท่านนบี                                     เวลา ๔ ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
ควำมกตัญญูเป็นพฤติกรรมที ่มุสลิมต้องปฏิบัติตำมแบบอ่ำนของท่ำนนบีนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮ ิ 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมกตัญญูรู้คุณ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก ่อนเรียนเรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชัว่โมงที่ ๒ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงควำมกตัญญูรู้คุณของตัวเองให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมกตัญญูรู้คุณ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำต่อถ ึงควำมกตัญญูรู ้คุณของตัวเองให้เพ ื่อนๆฟ ังหน้ำช ั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ เรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
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ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องควำมกตัญญ ูรู้ค ุณ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. แห่ง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
๙.๓. กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
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ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

๗. การวัดและ ประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

- กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก ่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องควำมกตัญญ ูรู้ค ุณ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
- กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 
แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 

ลบ ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔. แห่ง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องควำมกตัญญ ูรู ้คุณ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องควำมกตัญญูรู้คุณ 
๙.๓. กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
 

สาระท ี่ ๖ อ ัตตารีค                                           ระดับอ ิสลามศึกษาตอนต้น (อ ิบติดาอ ียะฮ ฺ) ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  ชื่อเรื่อง    มารยาทท่านนบี                                 เวลา   ๔  ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
สังคมจะเกิดควำมแตกแยกถ้ำขำดควำมร ักควำมเมตตำซึ่งก ันและก ัน 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมรักควำมเมตตำ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง ความรักความเมตตา 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

ขัน้สรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ความรักความเมตตา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงควำมรักควำมเมตตำของตัวเองให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ความรักความเมตตา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ 
 

สาระท ี่ ๖ อ ัตตารีค                                           ระดับอ ิสลามศึกษาตอนต้น (อ ิบติดาอ ียะฮ ฺ) ชั้นปีที่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  ชื่อเรื่อง    มารยาทท่านนบี                                 เวลา   ๔  ชั่วโมง 
 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
สังคมจะเกิดควำมแตกแยกถ้ำขำดควำมร ักควำมเมตตำซึ่งก ันและก ัน 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะล ัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 
 

๕. สาระการเรียนรู้ 
ควำมรักควำมเมตตำ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ เรื่อง ความรักความเมตตา 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
 

 

ขัน้สรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง ความรักความเมตตา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้เรียนฟังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ) 
ข้ันน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมกตัญญูรู้คุณ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงควำมรักควำมเมตตำของตัวเองให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง ความรักความเมตตา) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมกันสนทนำกับผู้สอนเพื่อทบทวนเกี่ยวกับควำมรักควำมเมตตำ 
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ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำต่อถ ึงควำมรักควำมเมตตำของตัวเองให้เพ ื่อนๆฟ ังหน ้ำชั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ ควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน 
 – หลังเรียนเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเก่ียวกับเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๙.๓ กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
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ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆกันทุกคน เรื่อง ควำมรักควำมเมตตำ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำต่อถ ึงควำมรักควำมเมตตำของตัวเองให้เพ ื่อนๆฟ ังหน ้ำชั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้ ควำมรักควำมเมตตำ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 
๗. การวัดและประเมินผล 

๗.๑ วิธีการ 
- กำรทดสอบก่อนเรียน 
 – หลังเรียนเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓ ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่ 
มีรอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำคัญของเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 

 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเขียนเนื้อหำเก่ียวกับเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องควำมรักควำมเมตตำ 
๙.๓ กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                          ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้น ปีท่ี ๑  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ชื่อเรื่อง จริยธรรมในอิสลาม                                 เวลา ๔ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
กำรช่วยเหล ือเป็นเสำหลักของกำรอยู่ร่วมกันในสังคมม ุสล ิม 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
กำรช่วยเหล ือ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑ อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกำรช่วยเหลือ 
ขัน้สอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรช ่วยเหล ือ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงขอดีของกำรช่วยเหลือให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนที่เหลือเล่ำถึงข้อเสียที่ไม่ให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เพื่อนๆฟังหน้ำชั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้กำรช่วยเหล ือ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ 
 

สาระท่ี ๖ อัตตารีค                                          ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้น ปีท่ี ๑  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ชื่อเรื่อง จริยธรรมในอิสลาม                                 เวลา ๔ ชั่วโมง 

๑. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
กำรช่วยเหล ือเป็นเสำหลักของกำรอยู่ร่วมกันในสังคมม ุสล ิม 

 

๒. มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 
อต ๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของประวัติอิสลำมสมัยท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

และ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ มีควำมภูมิใจในกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงของท่ำนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมและ บรรดำเศำะฮำบะฮฺ 

 

๓. ตัวช้ีวัด 
ตร๑อต ๑/๑๑/๒ ๑/๓ แบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมม ัดศ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สำมำรถน ำแบบอ่ำนท่ำนนบ ีมุฮ ัมมัดศ ็อลล ัลลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมมำใช้ในชีว ิตประจ ำวัน 

 

๕. สาระการเรียนรู้ 
กำรช่วยเหล ือ 

 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑ อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร ้อมๆกัน 
๒. ผู้เรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกำรช่วยเหลือ 
ขัน้สอน 
๓. ผู้สอนอ่ำนสำระให้ผู้เรียนฟัง 
๔. ผู้เรียนอ่ำนตำมผู้สอน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนเป็นรำยคน 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำ 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๔. ผู้เรียนฟ ังผู้สอนอธิบำยเกี่ยวกับกำรช ่วยเหล ือ 
ขั้นสรุป 
๕. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๖. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๓ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่ำถึงขอดีของกำรช่วยเหลือให้เพ่ือนๆฟังหน้ำชั้นเรียน 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๕. ผู้สอนอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรช่วยเหลือ 
ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่อง การช่วยเหลือ) 
 ขั้นน า 
๑. ผู้สอนให้สำลำมและทักทำยกับนักเรียน 
๑. อ่ำนดุอำอ ฺก ่อนเรียนและอ่ำนซูเรำะฮ ฺอ ัล-ฟำตีหะฮ ฺพร้อมๆก ัน 
๒. ผู้เรียนร่วมก ันสนทนำกับผู้สอนเพ ื ่อทบทวนเกี่ยวกับกำรช่วยเหล ือ 
ขั้นสอน 
๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่ำนพร้อมๆก ันทุกคน เรื่อง กำรช่วยเหล ือ 
๔. ผู้สอนให้ผู้เรียนที่เหลือเล่ำถึงข้อเสียที่ไม่ให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เพื่อนๆฟังหน้ำชั้นเรียนจนหมดทุกคน 
๕. ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนสำระกำรเรียนรู้กำรช่วยเหล ือ 
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ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

       - กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องกำรช่วยเหลือ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องกำรช่วยเหลือ  
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องกำรช่วยเหลือ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องกำรช ่วยเหล ือ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓. ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องกำรช่วยเหลือ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของเรื ่องกำรช่วยเหล ือ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องกำรช ่วยเหล ือ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องกำรช่วยเหล ือ 
๙.๓. กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
 
      

 

46



 

ขั้นสรุป 
๖. ผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหำที่ได้เรียนมำตำมท่ีผู้สอนอธิบำย 
๗. ผู้เรียนร่วมกันอ่ำนดุอำอฺหลังเรียน และซูเรำะฮฺอัล-อัสรี 

 

๗. การวัดและประเมินผล 
๗.๑ วิธีการ 

       - กำรทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่องกำรช่วยเหลือ 
- กำรอ่ำน กำรอธิบำยเรื่อง ควำมส ำคัญของเรื่องกำรช่วยเหลือ  
- สังเกตควำมสนใจ และกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

๗.๒ เครื่องม ือ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องกำรช่วยเหลือ 
- แบบประเม ินกำรอ่ำน กำรอธ ิบำย เรื่องกำรช ่วยเหล ือ 

๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
-กำรเขียน 

เกณฑ์การประเมินการเขียน 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
๓ ๒ ๑ 

๑ กำรสะกดค ำ สะกดค ำถูกต้องทุกค ำ สะกดค ำผิดเล็กน้อย สะกดค ำผิดมำก 

๒ เนื้อหำ 
เขียนค ำได้ครบถ้วน 

สำมำรถสื่อ ควำมหมำย
ได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
๑– ๒ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยได้ 

เขียนค ำไม่ครบขำด 
มำกกว่ำ ๔ ค ำ สื่อ 
ควำมหมำยไม่ได้ 

๓. ควำมประณีต 
สะอำด มีควำมเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ไม่มี
รอยลบ ขูดขีดฆ่ำ 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย 
ลบ ขูดขีดฆ่ำ ๑– ๓ 

แห่ง 

มีควำมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย แต่มีรอย ลบ 

ขูดขีดฆ่ำ 
มำกกว่ำ๔ แห่ง 

 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๗– ๙ ดีมำก 
๔– ๖ พอใช้ 
๑ – ๓ ควรปรับปรุง 

 

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
๘.๑ ใบควำมรู้เกี่ยวกับควำมส ำคัญของ เรื่องกำรช่วยเหลือ 
๘.๒ ใบงำนกำรอ่ำนควำมส ำค ัญของเรื ่องกำรช่วยเหล ือ 

๙. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๙.๑ กำรเข ียนเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องกำรช ่วยเหล ือ 
๙.๒ กำรท ำรำยงำนสรุปเรื่องกำรช่วยเหล ือ 
๙.๓. กำรกล้ำแสดงออก กำรมีส่วนร่วม 
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