




รายวิชาภาษาอาหรับ





  สาระที่ ๗ ภาษาอาหรับ 
 

มาตรฐาน อร ๑  เข้าใจกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเพื่อ  
                      การเรียนรู้ สื่อสาร ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมาย  

ระดับชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
อต ๑ 

 
๑.ฟัง พูดค าสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม 
๒.อ่านออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะ 
    และสระ 
๓. อ่านออกเสียง เขียนจ านวนตัวเลขที่  
    ก าหนด 
๔. อ่าน เขียน และบอกความหมายค าที่  
   ก าหนด 
๕. พูดแนะน าตัวเอง  
๖. เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา   
   อาหรับ 

๑.ประโยคค าสั่งง่ายๆ 
๒.พยัญชนะ ๒๘ อักษร การประสม
พยัญชนะและสระ 
๓. จ านวนนับ ๑– ๒๐ 

๔. ค านาม  )  )  االسم
    ๔.๑ อวัยวะ  ( الجسم أعضاء ) 
    ๔.๒ ครอบครัว (األسرة) 
    ๔.๓ อุปกรณ์การเรียน  )  األدوات
 )الدراسية
๕. การแนะน าตัวเอง )التعارف(     
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาระที่ ๗ วิชาภาษาอาหรับ               รายวิชาพ้ืนฐาน 
สาระการเรียนรู้ ภาษาอาหรับ                             ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮ) ชั้นปีที่ ๑                                   
รหัส อร ๑๑๙๐๑                                   เวลา  ๔๐ ชั่วโมง/ป ี
 
 ศึกษาเกี่ยวกับประโยดค าสั่งง่ายๆและสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง อ่านออกเสียง  เรียนรู้พยัญชนะเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ค าศัพท์และประโยค เขียนจ านวนตัวเลขที่ก าหนด (๑ - ๒๐) บอกความหมายค า เรียนรู้
ค าศัพท์เก่ียวกับอวัยวะของร่างกายเป็นการเรียนรู้ภาษาเบื้องต้น (أعضاء الجسم) อ่าน เขียน บอก
ความหมายของค าเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวเป็นพื้นฐาน (األسرة) อุปกรณ์การเรียน ( األدوات
  เห็นคุณค่าและมีทักษะการใช้ภาษาอาหรับ (التعارف) พูดแนะน าตัว (الدراسية
         โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการสร้างความตระหนัก
เพ่ือให้เกิดทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอาหรับ 
 
ตัวช้ีวัด 
มฐ.๑ อร ๑/๑,๑/๒,๑/๓,๑/๔,๑/๕,๑/๖ 
รวม ๖ ตัวชี้วัด 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๑ ประโยคคําสั่ง เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
...........................................................................................................................................................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
ศึกษาเก่ียวกับประโยคคําสั่งงายๆ และสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเขาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือการ
เรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๑ ฟง พูดคําสั่งงายๆ และปฏิบัติ
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สนทนาโตตอบโดยใชประโยคคําสั่งท่ีกําหนดให
๔.๒ สามารถเขียนประโยชนคําสั่งงายๆ ได

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ประโยคคําสั่งงายๆ

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง ประโยคคําสั่งงายๆ )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮและอานดุอาอกอนเรียน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนถาม-ตอบประโยคงายๆ กับผูเรียนดวยภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนสนทนากับผูเรียนโดยตั้งคําถามท่ีผูเรียนเคยเรียนรูมาแลว
๕. ผูสอนอธิบายความหมายของประโยคคําสั่งงายใหผูเรียนฟง
๖. ผูสอนใหผูเรียนคัดและเขียนประโยคคําสั่งลงในสมุด
๗. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทองจําคําสั่ง
๘. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งเซนจงยืนจงนั่งจงนอนจงเขียนจงอาน
๙. ผูสอนประเมินการอานและการทองจําของผูเรียน
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ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนสรุปแลวใหผูเรียนบันทึกลงสมุดของตัวเอง
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูสูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่องประโยคคําสั่ง(ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ และอานดุอาอกอนเรียน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนทบทวนประโยคงาย ๆ ดวยภาษาอาหรับอีกครั้ง
๔. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน
๕. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งประกอบทาทาง ประโยคคําสั่งท่ีไดเรียนมาแลว
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนคําสั่งงายๆลงในสมุด
๗. ผูสอบมอบหมายภาระชิ้นงานใหผูเรียนวาด ภาพประกอบและตกแตงสวยงามลงในกระดาษ A4
๘. ผูสอนประเมินชิ้นงาน ความสวยงามและถูกตอง

สรุป
๙. ผูสอนใหผูเรียนเขียนคําสั่งงายลงผูสอน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี พรอมๆ กัน
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ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนสรุปแลวใหผูเรียนบันทึกลงสมุดของตัวเอง
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูสูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่องประโยคคําสั่ง(ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ และอานดุอาอกอนเรียน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนทบทวนประโยคงาย ๆ ดวยภาษาอาหรับอีกครั้ง
๔. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน
๕. ผูสอนใหผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งประกอบทาทาง ประโยคคําสั่งท่ีไดเรียนมาแลว
๖. ผูสอนใหผูเรียนเขียนคําสั่งงายๆลงในสมุด
๗. ผูสอบมอบหมายภาระชิ้นงานใหผูเรียนวาด ภาพประกอบและตกแตงสวยงามลงในกระดาษ A4
๘. ผูสอนประเมินชิ้นงาน ความสวยงามและถูกตอง

สรุป
๙. ผูสอนใหผูเรียนเขียนคําสั่งงายลงผูสอน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี พรอมๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๑.การปฏิบัติ
ตาม ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจนมี
ความคิด สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตอง แตไมคอยซัด
เจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบการ
เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตองเปน
สวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยังไม
เปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม นาสนใจ

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน

- ทองจําประโยคงาย ๆ

- จับคูทาทาทางประกอบประโยคคําสั่ง

- แบบ'ฝกหัด

- ภาพวาดประกอบ
๙. แหลงการเรียนรู/สื่อและอุปกรณ-

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน

- ทองจําประโยคงาย ๆ

- จับคูทาทาทางประกอบประโยคคําสั่ง

- แบบ'ฝกหัด

- ภาพวาดประกอบ
๙. แหลงการเรียนรู/สื่อและอุปกรณ-

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ มาเรียนรูภาษาอาหรับกันเถอะ เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
.....................................................................................................................................................................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อานออกเสียง เรียนรูพยัญชนะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูคําศัพทและประโยค

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับ

เพ่ือการเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ีวัด
อต ๑/๒ อานออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะและสระ
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกพยัญชนะอาหรับท้ัง ๒๘ ตัวไค
๔.๒ ทองจําพยัญชนะอาหรับไคแมนยํา
๔.๓ สามารถเขียนและคัดพยัญชนะอาหรับไคถูกตอง

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ พยัญชนะอาหรับ ๒๘ อักษร

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ๒๘ อักษร)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอาอกอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะอาหรับ
๕. ผูสอนแสดงแผนภูมิพยัญชนะอาหรับบนกระดานดําและอานใหผูเรียนฟง ๑ เท่ียว
๖. ผูสอนแสดงบัตรคําพยัญชนะอาหรับใหผูเรียนดูและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทองจําพยัญชนะอาหรับเปนรายบุคคล

ช้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะอาหรับ พรอมกัน
๙. ผูสอนอานสูเราะฮอัลอัศรี ใหผูเรียนฟงกอนและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๒ มาเรียนรูภาษาอาหรับกันเถอะ เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
.....................................................................................................................................................................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อานออกเสียง เรียนรูพยัญชนะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูคําศัพทและประโยค

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับ

เพ่ือการเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ีวัด
อต ๑/๒ อานออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะและสระ
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกพยัญชนะอาหรับท้ัง ๒๘ ตัวไค
๔.๒ ทองจําพยัญชนะอาหรับไคแมนยํา
๔.๓ สามารถเขียนและคัดพยัญชนะอาหรับไคถูกตอง

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ พยัญชนะอาหรับ ๒๘ อักษร

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ๒๘ อักษร)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอมๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอาอกอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะอาหรับ
๕. ผูสอนแสดงแผนภูมิพยัญชนะอาหรับบนกระดานดําและอานใหผูเรียนฟง ๑ เท่ียว
๖. ผูสอนแสดงบัตรคําพยัญชนะอาหรับใหผูเรียนดูและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทองจําพยัญชนะอาหรับเปนรายบุคคล

ช้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะอาหรับ พรอมกัน
๙. ผูสอนอานสูเราะฮอัลอัศรี ใหผูเรียนฟงกอนและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ๒๘ อักษร (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนพยัญชนะอาหรับจากท่ีไดเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนพยัญชนะอาหรับ ท้ัง ๒๘ ตัว บนกระดานแลวใหนักเรียนเขียนตาม
๕. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบ'ฝกหัดคัดพยัญชนะอาหรับ
๖. ผูสอนมอบหมายงานใหคัดพยัญชนะอาหรับ พรอมวาดภาพประกอบแลวตกแตงใหสวยงาม
เปนรายบุคคล

ข้ันสรุป
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๗. ผูสอนอานสูเราะฮอัล-อัศรีใหผูเรียนฟงกอนและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบบันทึกการตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๑.การปฏิบัติ
ตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจนมี
ความคิด สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตอง แตไมคอย
ซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบการ
เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยังไม
เปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม นาสนใจ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-๒
วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-๔
วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิด

ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิด
ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกัก
เล็กนอย เวน
จังหวะวรรคตอน
ผิดบาง

ทองผิดเปนสวน
ใหญ ออกเสียงไม
คอยชัดเจน ทอง
ไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน

- ทองจําพยัญชนะอาหรับ

- การเขียนและคัดพยัญชนะอาหรับ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)
ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-๒
วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-๔
วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิด

ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิด
ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกัก
เล็กนอย เวน
จังหวะวรรคตอน
ผิดบาง

ทองผิดเปนสวน
ใหญ ออกเสียงไม
คอยชัดเจน ทอง
ไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน

- ทองจําพยัญชนะอาหรับ

- การเขียนและคัดพยัญชนะอาหรับ

๙. แหลงการเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
- แผนภูมิพยัญชนะอาหรับ
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)
วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดกีา)
(........................................................)
วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๓
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๓ มารูจักพยัญชนะอาหรับ เวลา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห
..........................................................................................................................................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อานออกเสียง เรียนรูพยัญชนะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูคําศัพทและประโยค

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ การ

เรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. คัวช้ีวัด
อต ๑/๒ อานออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะและสระ
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู

๔.๑ อานเขียนพยัญชนะภาษาอาหรับตั้งแต ض-ا  ได

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ พยัญชนะอาหรับ

๖. กิจกรรมการเรียนรู

ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ذ–ا )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ

๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ذ-ا( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักการ

อาน ๖. ผูสอน'ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ذ- ا( ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคํา
พยัญชนะ อาหรับ พรอมภาพประกอบ
๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาชั้นและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทาเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ช้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี
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ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ض–ر )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ

๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ض- ر( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักการอาน
๖. ผูสอน ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต (ر- ض)ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคําพยัญชนะ

                อาหรับ พรอมภาพประกอบ

๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาชั้นและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทาเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ช้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี๓(เรื่องพยัญชนะอาหรับ (ك–ط 
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอม ๆ กัน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ
๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต ) ك–ط ( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตาม หลักการอาน

๖. ผูสอน'ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ك–ط ( ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคําพยัญชนะ
อาหรับ พรอมภาพประกอบ

๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาข้ันและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทําเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับอีกครั้ง
๑๐.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่องพยัญชนะอาหรับ ي-ل 
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอม ๆ กัน
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ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง พยัญชนะอาหรับ ض–ر )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ

๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ض- ر( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักการอาน
๖. ผูสอน ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต (ر- ض)ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคําพยัญชนะ

                อาหรับ พรอมภาพประกอบ

๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาชั้นและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทาเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ช้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับ
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี๓(เรื่องพยัญชนะอาหรับ (ك–ط 
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอม ๆ กัน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ
๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต ) ك–ط ( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตาม หลักการอาน

๖. ผูสอน'ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต )ك–ط ( ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคําพยัญชนะ
อาหรับ พรอมภาพประกอบ

๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาข้ันและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทําเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับอีกครั้ง
๑๐.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่องพยัญชนะอาหรับ ي-ل 
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม และใหผูเรียนรับสลามพรอม ๆ กัน
๒. ผูสอนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามพรอม ๆ กัน

๕. ผูสอนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต ) ي-ل ( ใหผูเรียน'ฟง และเนนการออกเสียงท่ีถูกตองตาม หลักการอาน

-๖. ผูสอน'ฝกใหผูเรียนอานพยัญชนะอาหรับตั้งแต (ل ي)ใหถูกตองตามหลักการ โดยมีบัตรคําพยัญชนะ
        อาหรับพรอมภาพประกอบ

๗. ผูสอนทดสอบผูเรียนโดยการสุมใหผูเรียนอานหนาข้ันและทองใหจํา เปนรายบุคคล
๘. ผูสอนใหผูเรียนคัดพยัญชนะและภาพประกอบ โดยทําเปนสมุดเลมเล็กพรอมตกแตงอยางสวยงาม

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปพยัญชนะภาษาอาหรับอีกครั้ง
๑๐.ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิด

ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิด
ไมเกิน ๕ คํา ออก
เสียงชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกัก
เล็กนอย เวน
จังหวะวรรคตอน
ผิดบาง

ทองผิดเปนสวน
ใหญ ออกเสียงไม
คอยชัดเจน ทอง
ไมคลอง เวนวรรค
ตอนผิดมาก

ข้ันสอน

๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนเก่ียวกับพยัญชนะภาษาอาหรับเทาท่ีผูเรียนทราบมา
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามผูเรียนเก่ียวกับจํานวนพยัญชนะภาษาอาหรับ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจนมี
ความคิด สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตอง แตไมคอย
ซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบการ
เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยังไม
เปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม นาสนใจ

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-๒
วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-๔
วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- การทองจํา
- สมุดเลมเล็ก
- คัดลายมือ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจนมี
ความคิด สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตอง แตไมคอย
ซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบการ
เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยังไม
เปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม นาสนใจ

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-๒
วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-๔
วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- การทองจํา
- สมุดเลมเล็ก
- คัดลายมือ

๙. สื่ออุปกรณ และแหลงเรียนรู
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. ............

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๙ มาสนุกกับสระกันเถอะ เวลา ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. .............................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อานออกเสียง เรียนรูสระอาหรับเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูคําศัพทและประโยค

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การ เรียนรูสื่อความหมาย ดนควาบทบัญญัติซองศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ี'วัด
อต ๑/๒ อานออกเสียง เขียนรูปแบบพยัญชนะและสระ
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ บอกชนิด สระฟตหะฮ สระกัสเราะฮ และสระฎ็อมมะฮได

๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ การประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮฺ
๕.๒ การประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ
๕.๓ การประสมพยัญชนะดวยสระฎอมมะฮฺ

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮฺ )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานตุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆท่ีเริ่มตนดวยฟตหะฮ อยางนอย ๔คํา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮ
๕. ใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
๖. ใหผูเรียน'ฝกอานคําท่ีประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮจากบัตรคํา

ช้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮฺ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัลอัศรี
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮฺ )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานตุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆและทบทวนท่ีเรียนมา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮ
๕. ใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
๖. ผูสอนบอกวิธีการสะกดคําประสมกับสระฟตหะฮฺ
๗. ใหผูเรียน'ฝกอานคําท่ีประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮจากบัตรคํา
๘. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดตอเติมพยัญชนะตาง ๆ ท่ีกําหนดลงในสมุดและคัดลายมือพยัญชนะฟตหะฮใน

กระดาษ และระบายสีตกแตงใหสวยงาม
ช้ันสรุป

๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัลอัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆท่ีเริ่มตนดวยกัสเราะฮ อยางนอย ๔. คํา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮ
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
ข้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮ
๕. ผูสอนบอกวิธีการสะกดคําดวยสระกัสเราะฮฺ
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮฺ )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานตุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆและทบทวนท่ีเรียนมา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮ
๕. ใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
๖. ผูสอนบอกวิธีการสะกดคําประสมกับสระฟตหะฮฺ
๗. ใหผูเรียน'ฝกอานคําท่ีประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮจากบัตรคํา
๘. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดตอเติมพยัญชนะตาง ๆ ท่ีกําหนดลงในสมุดและคัดลายมือพยัญชนะฟตหะฮใน

กระดาษ และระบายสีตกแตงใหสวยงาม
ช้ันสรุป

๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระฟตหะฮ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัลอัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆท่ีเริ่มตนดวยกัสเราะฮ อยางนอย ๔. คํา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮ
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
ข้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮ
๕. ผูสอนบอกวิธีการสะกดคําดวยสระกัสเราะฮฺ

๖. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกอานบัตรคําจากการประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮแลวทําแบบฝกหัดลงในสมุด 

๗. คัดลายมือกัสเราะฮลงในกระดาษ A๔ ระบายสีใหสวยงาม
๘. ผูสอนใหผูเรียนทองจําพยัญชนะตางๆท่ีกําหนด

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระกัสเราะฮฺ
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๕ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยฏอมมะฮฺ )
ข้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน
ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆท่ีเริ่มตนดวยฎอมมะฮ อยางนอย ๔. คํา
๔. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมืการประสมพยัญชนะดวยสระฎอมมะฮ
๖. ผูสอนใหผูเรียนอานตาม คําประสมท่ีกําหนด
ข้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระฏอมมะฮฺ
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๖ (เรื่อง การประสมพยัญชนะดวยฏอมมะฮฺ )
ข้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน
ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนทดสอบใหผูเรียนอานคําประสมตางๆท่ีเริ่มตนดวยฎอมมะฮ ท่ีกําหนด
๕. ผูสอนเตรียมบัตรคําเก่ียวกับคําศัพทท่ีมีการประสมพยัญชนะดวยสระฎอมมะฮ
๖. ผูสอนบอกวิธีการเขียนการจากการประสมพยัญชนะดวยสระฏอมมะฮฺ
๗. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดลงในสมุด
๘. ผูเรียนคัดลายมือฎอมมะฮฺลงในกระดาษ A๔และระบายสีใหสวยงาม
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําคําท่ีมีสระฎอมมะฮฺ
ข้ันสรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปการเขียนคําประสมพยัญชนะดวยสระฏอมมะฮฺ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-อัศรี
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๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจผลงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจผลงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
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๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจผลงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจผลงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ

สรางสรรค ไมเปนระบบ เลียนแบบผูอ่ืน ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออก
ถึง ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรอง
บางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลา
ท่ี กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-
๒ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-
๔ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๔
วันชิ้นไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ สนุกกับตัวเลข เวลา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเรียนรูคําศัพทและประโยค เขียนจํานานตัวเลขท่ีกําหนด

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวข้ีวัด
อต ๑/๓ อานออกเสียง เขียนจํานวนตัวเลขท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ อาน และบอกตัวเลขเปนภาษาอาหรับไค
๔.๒ สามารถเขียนตัวเลขเปนภาษาหนังสือไค

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ ตัวเลข ๑-๑๐
๔.๑ ตัวเลข ๑๑-๒๐

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง ตัวเลข ๐-๕)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอิล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนเปดซีดีอนาซีดเก่ียวกับตัวเลขภาษาอาหรับ ๐-๕ ใหผูเรียนฟง
๕. ผูสอนใหผูเรียนบอกตัวเลข ๐-๕ เปนภาษามลายู จากนั้นผูสอนบอกตัวเลข ๐-๕ เปนภาษาอาหรับ ให

ผูเรียนฟงและลองใหผูเรียนลองอานบัตรคาเก่ียวกับตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับดวย

29



๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๐-๕ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๐-๕ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือตกแตงใหสวยงาม
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๐-๕
ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระงานของผูเรียน และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

30



๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๐-๕ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๐-๕ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือตกแตงใหสวยงาม
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๐-๕
ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระงานของผูเรียน และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๐-๕ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง ตัวเลข ๖-๑๐)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอิล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวเลข ๖-๑๐ ภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนเปดซีดีอนาซีดเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอาหรับ ๖-๑๐ ใหผูเรียนฟง
๕. ผูสอนใหผูเรียนบอกตัวเลข ๖-๑๐ เปนภาษามลายู จากนั้นผูสอนบอกตัวเลข ๖-๑๐ เปนภาษาอาหรับ
    ใหผูเรียนฟง และลองใหผูเรียนลองอานบัตรคาเกี่ยวกับตัวเลข ๖-๑๐ ภาษาอาหรับดวย
๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๖-๑๐ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๖-๑๐ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือตกแตงใหสวยงาม
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๖-๑๐ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๖-๑๐
ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระงานของผูเรียน และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๖-๑๐ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง ตัวเลข ๑๑-๑๕)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆกัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวเลข ๑๑-๑๕ ภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนเปดซีดีอนาซีดเกี่ยวกับตัวเลขภาษาอาหรับ ๑๑-๑๕ ใหผูเรียนฟง
๕. ผูสอนใหผูเรียนบอกตัวเลข ๑๑-๑๕ เปนภาษามลายู จากนั้นผูสอนบอกตัวเลข ๑๑-๑๕ เปนภาษาอาหรับ

ใหผูเรียนฟงและลองใหผูเรียนลองอานบัตรคําเก่ียวกับตัวเลข ๑๑-๑๕ ภาษาอาหรับดวย
๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๑๑-๑๕ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๑๑-๑๕ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๑๑-๑๕ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๑๑-๑๕
ข้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระ และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๑๑-๑๕ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง ตัวเลข ๑๖-๒๐)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆกัน
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๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนเปดซดอนาซดเกยวกับตัวเลขภาษาอาหรับ ๑๖-๒๐ ใหผูเรียนฟง
๕. ผูสอนใหผูเรียนบอกตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษามลายู จากนั้นผูสอนบอกตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับ

ใหผูเรียนฟงและลองใหผูเรียนลองอานบัตรคําเกี่ยวกับตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับดวย

๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๑๖-๒๐
ข้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระ และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑. วิธีการ

- ตรวจผลงาน
๗.๒. เครื่องมือ

- แบบตรวจผลงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

ข้ันสอน
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๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนเปดซดอนาซดเกยวกับตัวเลขภาษาอาหรับ ๑๖-๒๐ ใหผูเรียนฟง
๕. ผูสอนใหผูเรียนบอกตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษามลายู จากนั้นผูสอนบอกตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับ

ใหผูเรียนฟงและลองใหผูเรียนลองอานบัตรคําเกี่ยวกับตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับดวย

๖. ผูสอนใหนักเรียนทองจําตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับเพ่ือเปนการทดสอบเปนรายบุคคล
๗. ผูสอนอธิบายวิธีการเขียนตัวเลข ๑๖-๒๐ เปนภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําสมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับและตัวหนังสือ
๙. ผูสอนใหผูเรียนทองจําตัวเลข ๑๖-๒๐
ข้ันสรุป
๑๐. ผูสอนตรวจภาระ และรวมกันสรุปเรื่องตัวเลข ๑๖-๒๐ ภาษาอาหรับ
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑. วิธีการ

- ตรวจผลงาน
๗.๒. เครื่องมือ

- แบบตรวจผลงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

ข้ันสอน
เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก
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๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- ทองจําตัวเลข
- การทดสอบ
- สมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลขภาษาอาหรับ

๙. สื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรู
- ซีดีอนาซีดเรื่องตัวเลขภาษาอาหรับ
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- ทองจําตัวเลข
- การทดสอบ
- สมุดเลมเล็กเรื่องตัวเลขภาษาอาหรับ

๙. สื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรู
- ซีดีอนาซีดเรื่องตัวเลขภาษาอาหรับ
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ)ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ มารูจักอวัยวะกันเถอะ เวลา ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ............................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เรียนรูคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกาย ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาเบื้องตน

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพื่อ 
การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ อาน และเขียนคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกาย
๔.๒. บอกความหมายคําท่ีกําหนด

๕. สาระการเรียนรู
๔.๑ คําศัพทเก่ียวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย
๔.๒ คําศัพทเก่ียวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑-๓ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน เปนภาษามลายู

   ๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรที่เกี่ยวกับรางกายของเรา โดยที่รูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวย

๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกาย

สวนบน
๗. ผูสอนใหผูเรียนฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบน โดยใหผูเรียนวาดภาพประกอบและ

เขียน คําลง,ในกระดาษ A๔ ตกแตงใหสวยงาม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ)ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๖ มารูจักอวัยวะกันเถอะ เวลา ๖ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ............................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เรียนรูคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกาย ซึ่งเปนการเรียนรูภาษาเบื้องตน

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพื่อ 
การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ อาน และเขียนคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกาย
๔.๒. บอกความหมายคําท่ีกําหนด

๕. สาระการเรียนรู
๔.๑ คําศัพทเก่ียวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย
๔.๒ คําศัพทเก่ียวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑-๓ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนสนทนา ซักถามเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน เปนภาษามลายู

   ๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรที่เกี่ยวกับรางกายของเรา โดยที่รูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวย

๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกาย

สวนบน
๗. ผูสอนใหผูเรียนฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบน โดยใหผูเรียนวาดภาพประกอบและ

เขียน คําลง,ในกระดาษ A๔ ตกแตงใหสวยงาม

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบนพรอมความหมาย
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบนและทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของและทบทวนเก่ียวกับอวัยวะ
๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามอีกครั้ง
๖. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบน และสุมใหผูเรียนอานอยางนอย ๓ คํา

   ๗. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําที่เกี่ยวกับอวัยวะของ รางกายสวนบน
๘. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบน โดยใหผูเรียนวาดภาพประกอบและ

เขียน คําลง,ในกระดาษ A๔ ตกแตงใหสวยงาม
ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบนพรอมความหมาย
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ช้ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนบนของรางกาย)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบนและทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพเก่ียวกับรางกายของและทบทวนเก่ียวกับอวัยวะสวนบน
๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนบน ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตามอีกครั้ง
๖. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบน และสุมใหผูเรียนอานทุกคน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทองจําอวัยวะของรางกายสวนบน
ข้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนบนพรอมความหมาย
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ข้ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย)
ข้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮพรอมๆ กัน
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ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง เปนภาษามลายู

๕. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวย
๖. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกายสวนลาง
๗. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง

สรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายพรอมความหมาย
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ข้ัวโมงท่ี ๕ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮพรอมๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องอวัยวะสวนลางในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง เปนภาษามลายู
๕. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวยแลว

อธิบาย
๖. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวยัวะภายนอกของรางกายสวนลาง ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๗. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนลาง และสุมใหผูเรียนอานอยางนอย ๓ คํา
๘. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกายสวนลาง
๙. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง

สรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายพรอมความหมาย
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ข้ัวโมงท่ี ๖ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮพรอมๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องอวัยวะสวนลางในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวยแลว

อธิบาย
๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนลาง และสุมใหผูเรียนอานอยางนอย ๓ คํา
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ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง เปนภาษามลายู

๕. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวย
๖. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกายสวนลาง
๗. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง

สรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายพรอมความหมาย
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ข้ัวโมงท่ี ๕ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮพรอมๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องอวัยวะสวนลางในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนสนทนา ซักถามเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง เปนภาษามลายู
๕. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวยแลว

อธิบาย
๖. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวยัวะภายนอกของรางกายสวนลาง ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๗. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนลาง และสุมใหผูเรียนอานอยางนอย ๓ คํา
๘. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกายสวนลาง
๙. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง

สรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะของรางกายพรอมความหมาย
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

ข้ัวโมงท่ี ๖ (เรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะสวนลางของรางกาย)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียน โดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนอานดุอากอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮพรอมๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องอวัยวะสวนลางในคาบท่ีแลว
๔. ผูสอนใหผูเรียนดูภาพโปสเตอรท่ีเก่ียวกับรางกายของเรา โดยท่ีรูปภาพมีคําศัพทภาษาอาหรับ กํากับอยูดวยแลว

อธิบาย
๕. ผูสอนอานคําศัพทเก่ียวกับอวัยวะภายนอกของรางกายสวนลาง ใหผูเรียนฟงและใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนใหผูเรียนดูบัตรคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของรางกายสวนลาง และสุมใหผูเรียนอานอยางนอย ๓ คํา

๗. ผูสอนอธิบายวิธีการประสมพยัญชนะกับสระและบอกความหมายของคําท่ีเก่ียวกับอวัยวะของ รางกาย
สวนลาง

๘. ผูสอนใหผูเรียน'ฝกเขียนคําศัพทและเขียนความหมายใหถูกตอง

๙. ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับอวัยวะของรางกายสวนลาง โดยใหผูเรียนวาดภาพประกอบและ 

เขียนลงในกระดาษ A๔ตกแตงใหสวยงาม

๑๐. ผูสอนใหผูเรียนทองจําอวัยวะของรางกายสวนลาง

ขั้นสรุป
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปคําศัพทเกี่ยวกับอวัยวะของรางกายพรอมความหมาย 

๑๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี

๗. การวัดผลและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจผลงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจผลงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. สื่อ/แหลงเรียนรู
- ภาพโปสเตอร
- บัตรคํา
- ใบความรู
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. สื่อ/แหลงเรียนรู
- ภาพโปสเตอร
- บัตรคํา
- ใบความรู

๙. ช้ินงาน/ภาระงาน
- การทองจํา
- ภาพวาดประกอบ

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๗
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๗ ศัพทเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ............................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อาน เขียน บอกความหมายของคําเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวเปนพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอาหรับ

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ การ

เรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ีวัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ เขียนคําศัพทเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวไค

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ คําศัพทการเรียกบุคคลในครอบครัว

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง คําศัพทการเรียกบุคคลในครอบครัว)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อิส-'ฟาติฮะห และดุอาอกอนทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัว

๔. ผูสอนชูบัตรคําสมาชิกในครอบครัวและอานใหผูเรียนฟง
๕. ใหผูเรียน'ฝกออกเสียงคําศัพทบุคคลในครอบครัวเปน ภาษาอาหรับ เซน พอ แม ลูก พ่ีสาว พ่ีขาย

นองสาว นองขาย และใหผูเรียนอานตาม
๖. ผูสอนใหผูเรียนชวยกันบอกความหมายของคําศัพท
๗. ใหผูเรียนจับคูกันแลวถามตอบเก่ียวกับ ความหมายของคําศัพท

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี พรอมๆ กัน
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง คําศัพทการเรียกบุคคลในครอบครัว)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อิส-'ฟาติฮะห และดุอาอกอนทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนและสนทนาเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัว
๔. ผูสอนใหผูเรียนวาดภาพเก่ียวกับครอบครัวของฉัน และใหผูเรียนอธิบายคําศัพทในรูปภาพ
๕. ผูสอนใหผูเรียนสรุปแผนผงัความคิดเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัวของฉันลงในกระดาษ A๔

ตกแตงให สวยงามพรอม เขียนคําศัพท

๖. ผูสอนใหผูเรียนชวยกันบอกความหมายของคําศัพท
๗. ผูสอนใหผูเรียนทองจําคําศัพทเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว
๘. ทําแบบฝกหัดและสอบยอยเก่ียวกับครอบครัว

ช้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี พรอม ๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- แบบตรวจผลงาน

๗.๒ เครื่องมือ
- แบบสังเกต

๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง

(๑)
๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง คําศัพทการเรียกบุคคลในครอบครัว)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อิส-'ฟาติฮะห และดุอาอกอนทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันทบทวนและสนทนาเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัว
๔. ผูสอนใหผูเรียนวาดภาพเก่ียวกับครอบครัวของฉัน และใหผูเรียนอธิบายคําศัพทในรูปภาพ
๕. ผูสอนใหผูเรียนสรุปแผนผงัความคิดเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัวของฉันลงในกระดาษ A๔

ตกแตงให สวยงามพรอม เขียนคําศัพท

๖. ผูสอนใหผูเรียนชวยกันบอกความหมายของคําศัพท
๗. ผูสอนใหผูเรียนทองจําคําศัพทเก่ียวกับสมาชิกในครอบครัว
๘. ทําแบบฝกหัดและสอบยอยเก่ียวกับครอบครัว

ช้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรี พรอม ๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- แบบตรวจผลงาน

๗.๒ เครื่องมือ
- แบบสังเกต

๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง

(๑)
๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

๘. ช้ินงาน/ภาระงาน
- ทองคําศัพทครอบครัว
- แผงผังครอบครัว
- ทําแบบฝกหัดและทดสอบ
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๙. สื่อและแหลงเรียนรู
- รูปภาพโปสเตอรครอบครัว
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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๙. สื่อและแหลงเรียนรู
- รูปภาพโปสเตอรครอบครัว
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๘ การแนะนําบุคคลในครอบครัวเวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

อาน เขียน บอกความหมายของคําเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวเปนพ้ืนฐาน

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ แนะนาตนเองและบุคคลในครอบครัวไค
๔.๒ จับคูสนทนาเรื่องบุคคลในครอบครัวเปนภาษาอาหรับได

๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ แนะนาตนเองและบุคคลในครอบครัว
๔.๒ จับคูสนทนาบุคคลในครอบครัว

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช่ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง การแนะนําตนเองและบุคคลในครอบครัว)
ช้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอาน อัล-ฟาติหะฮฺและดุอาอฺกอน,ทําการสอน
ช้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัว
๔. ผูสอนสุมผูเรียนใหออกมาแนะนําสมาซิกในครอบครัวเปนภาษาอาหรับ
๕. ผูสอนตั้งคําถามงายๆเก่ียวกับสถานท่ีของสมาชิกตามแบบเรียน
๖. ใหผูเรียนฝกซํ้าๆ หลายครั้ง

ช้ันสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺ อัล-อัศรีพรอม ๆ กัน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๘ การแนะนําบุคคลในครอบครัวเวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

อาน เขียน บอกความหมายของคําเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวเปนพ้ืนฐาน

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ แนะนาตนเองและบุคคลในครอบครัวไค
๔.๒ จับคูสนทนาเรื่องบุคคลในครอบครัวเปนภาษาอาหรับได

๕. สาระการเรียนรู
๕.๑ แนะนาตนเองและบุคคลในครอบครัว
๔.๒ จับคูสนทนาบุคคลในครอบครัว

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช่ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง การแนะนําตนเองและบุคคลในครอบครัว)
ช้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอาน อัล-ฟาติหะฮฺและดุอาอฺกอน,ทําการสอน
ช้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับสมาซิกในครอบครัว
๔. ผูสอนสุมผูเรียนใหออกมาแนะนําสมาซิกในครอบครัวเปนภาษาอาหรับ
๕. ผูสอนตั้งคําถามงายๆเก่ียวกับสถานท่ีของสมาชิกตามแบบเรียน
๖. ใหผูเรียนฝกซํ้าๆ หลายครั้ง

ช้ันสรุป
๗. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺ อัล-อัศรีพรอม ๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง การแนะนําตนเองและบุคคลในครอบครัว) (ตอ)
ข้ันนํา
๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม

๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอาน อัล-ฟาติหะฮฺและดุอาอฺกอนทําการสอน
ข้ันสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนเนื้อหาท่ีผานมา
๔. ใหผูเรียนทําบทสนทนาเรื่อง การแนะนําบุคคลในครอบครัว/แนะนําตนเอง ในกระดาษ A๔

วาดรูปประกอบตกแตงให สวยงาม
๕. ผูสอนใหผูเรียนทองจํา นําเสนอแนะนําบุคคลในครอบครัว
ข้ันสรุป
๕. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานเราะฮอัล-อัศรีพรอม ๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล

๗.๑ วธิีการ

- ตรวจผลงานผูเรียน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง

(๑)
๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ช้ินงาน/ภาระงาน
- การทองจํา
- ภาพวาดบุคคลในครอบครัว
- จับคูสนทนา นําเสนอ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ช้ินงาน/ภาระงาน
- การทองจํา
- ภาพวาดบุคคลในครอบครัว
- จับคูสนทนา นําเสนอ

๙. สื่อ/แหลงเรียนรู
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

แผนการ'จัดการเรียนรูที่ ๙
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๙ บทสนทนาเรื่องครอบครัว เวลา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ..................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อาน เขียน บอกความหมายของคําเก่ียวกับบุคคลในครอบครัวเปนพ้ืนฐาน

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ีวัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ รูจักการใชคําสรรพนาม คํานาม ไดถูกตอง

๕. สาระการเรียนรู
๔.๑ คําสรรพนาม
๔.๒ คํานาม

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง คําสรรพนาม )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน บัล-'ฟาติหะฮและดุอาอกอน,ทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนอานเรื่อราว บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว
๔. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการตอบคําถามดวยประโยคงายๆกับสิ่งใกลตัว
๕. ผูสอนอธิบายหลักการใชคําสรรพนาม เพ่ือตั้งคําถามงายๆ แกผูเรียน

๖. ผูเรียนทดสอบผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ชี้สิ่งท่ีอยูใกลๆ แลวสุมใหผูเรียนตอบเปนรายบุคคล
๗. ใหผูเรียนจับคูกันแลวสลับกันถามตอบ บทสนทนาคําถามงาย ๆ

ช้ันสรุป
๘. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนท่ีเรียนเพ่ิมเติม
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮบัล-อัศรีพรอม ๆ กัน
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง ใชคําสรรพนาม/คําถาม )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน บัล-'ฟาติหะฮและดุอาอกอน,ทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนอานเรื่อราว บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว
๔. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการตอบคําถามดวยประโยคงายๆกับสิ่งใกลตัว
๕. ผูสอนอธิบายหลักการใชคําสรรพนาม เพ่ือตั้งคําถามงายๆ แกผูเรียน

๖. ผูเรียนทดสอบผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ชี้สิ่งท่ีอยูใกลๆ
๗. ผูสอนสุมใหผูเรียนตอบเปนรายบุคคล
๙. ใหผูเรียนจับคูกันแลวสลับกันถามตอบ บทสนทนาคําถามงาย ๆ

ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนท่ีเรียนเพ่ิมเติม
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรีพรอมๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง บทสนทนา/คํานาม/ช่ือ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อัล-พเาติหะฮและดุอาอกอนทําการสอน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนทบทวนความรูเพ่ิมเติมกับผูเรียน
๔. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการใชประโยคคําถามท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศชาย
๕. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการใชประโยคคําถามวาท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศหญิง
๖. ผูสอนกําหนดคําศัพทเพ่ือใหผูเรียนเลือกประโยคคําถามใหเหมาะสมกับคําศัพทท่ีกําหนดให
๗. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจับคูและปฏิบัติการสนทนา ตั้งคําถามงายๆ คําตอบงายๆ
๘. อานและฝกบทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรีพรอม ๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง คํานามท่ีบงช้ี )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อัล-พเาติหะฮและดุอาอกอนทําการสอน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนทบทวนความรูเพ่ิมเติมกับผูเรียนเรื่องการใชคําตั้งคําถาม
๔. ผูสอนทบทวนการใชประโยคคําถามท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศชาย เพศหญิง อยูใกล และอยูไกล
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง ใชคําสรรพนาม/คําถาม )
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน บัล-'ฟาติหะฮและดุอาอกอน,ทําการสอน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนอานเรื่อราว บทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว
๔. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเก่ียวกับการตอบคําถามดวยประโยคงายๆกับสิ่งใกลตัว
๕. ผูสอนอธิบายหลักการใชคําสรรพนาม เพ่ือตั้งคําถามงายๆ แกผูเรียน

๖. ผูเรียนทดสอบผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ชี้สิ่งท่ีอยูใกลๆ
๗. ผูสอนสุมใหผูเรียนตอบเปนรายบุคคล
๙. ใหผูเรียนจับคูกันแลวสลับกันถามตอบ บทสนทนาคําถามงาย ๆ

ช้ันสรุป
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมทบทวนท่ีเรียนเพ่ิมเติม
๑๑. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรีพรอมๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง บทสนทนา/คํานาม/ช่ือ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อัล-พเาติหะฮและดุอาอกอนทําการสอน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนทบทวนความรูเพ่ิมเติมกับผูเรียน
๔. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการใชประโยคคําถามท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศชาย
๕. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการใชประโยคคําถามวาท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศหญิง
๖. ผูสอนกําหนดคําศัพทเพ่ือใหผูเรียนเลือกประโยคคําถามใหเหมาะสมกับคําศัพทท่ีกําหนดให
๗. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจับคูและปฏิบัติการสนทนา ตั้งคําถามงายๆ คําตอบงายๆ
๘. อานและฝกบทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว

ข้ันสรุป
๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรีพรอม ๆ กัน

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง คํานามท่ีบงช้ี )
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมการอาน อัล-พเาติหะฮและดุอาอกอนทําการสอน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนทบทวนความรูเพ่ิมเติมกับผูเรียนเรื่องการใชคําตั้งคําถาม
๔. ผูสอนทบทวนการใชประโยคคําถามท่ีใชกับคํานามท่ีเปนเพศชาย เพศหญิง อยูใกล และอยูไกล

๘. ผูสอนทดสอบยอย ทําแบบฝกหัด กิจกรรมในชั้นเรียน
ข้ันสรุป

๙. ผูสอนและผูเรียนรวมสรุปบทเรียน
๑๐. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-อัศรีพรอม ๆ กัน

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็การ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง
(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออก
ถึง ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรอง
บางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลา
ท่ี กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-
๒ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-
๔ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๔
วันชิ้นไป

๖. อานและฝกบทสนทนาเก่ียวกับครอบครัว

๗. ใหผูเรียนวาดภาพสิ่งรอบตัวและเขียนคําศัพทพรอมระบายลีตกแตงใหสวยงามในกระดาษA๔

๕. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนจับคูและปฏิบัติการสนทนา ตั้งคําถามงายๆ คําตอบงายๆ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

๘.ช้ินงาน/ภาระงาน
- ชิ้นงานวาดภาพ
- ทดสอบ

๙. สื่อ/แหลงเรียนรู
-

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

๘.ช้ินงาน/ภาระงาน
- ชิ้นงานวาดภาพ
- ทดสอบ

๙. สื่อ/แหลงเรียนรู
-

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ อุปกรณการเรียน เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ..............................................
๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ศึกษาเก่ียวกับคําศัพทพ้ืนฐาน บอกความหมายคําศัพทและเรียนรูพยัญชนะคําศัพท

๒. มาตรฐานการเรียนรู

อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพื่อ การเรียนรู
สื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวข้ีวัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ ฟง อาน เขียน และบอกความหมายของคําไค
๔.๒ ออกเสียงและสะกดคําไคอยางถูกตอง
๔.๓ สามารถแตงประโยคไค

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อุปกรณการเรียนพ้ืนฐาน

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง อุปกรณการเรียนพื้นฐาน)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนอานดุอาอ.กอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนตั้งคําถามกับผูเรียนวา อุปกรณการเรียนใดบางท่ีผูเรียนรูจัก
๔. ผูสอน ใหผูเรียนหยิบอุปกรณการเรียนท่ีพามาวันนี้ มีอะไรบาง
๕. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการเรียกซื่ออุปกรณการเรียนพ้ืนฐานเปนภาษาอาหรับ แลวใหนักเรียนอาน ตาม ตาม

บัตรคําท่ีแจกให
๖. ผูสอนอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสะกดคําแลวใหผูเรียนทองจําศัพทภาษาอาหรับเก่ียวกับอุปกรณ การ

เรียนพ้ืนฐาน เปนรายบุคคล
ช้ันสรุป

๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณการเรียนพ้ืนฐาน
๘. รวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮ อัล-อัศรี
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๑๐ อุปกรณการเรียน เวลา ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห
............................................................................................................................. ..............................................
๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ศึกษาเก่ียวกับคําศัพทพ้ืนฐาน บอกความหมายคําศัพทและเรียนรูพยัญชนะคําศัพท

๒. มาตรฐานการเรียนรู

อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพื่อ การเรียนรู
สื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวข้ีวัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ ฟง อาน เขียน และบอกความหมายของคําไค
๔.๒ ออกเสียงและสะกดคําไคอยางถูกตอง
๔.๓ สามารถแตงประโยคไค

๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อุปกรณการเรียนพ้ืนฐาน

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง อุปกรณการเรียนพื้นฐาน)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนอานดุอาอ.กอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอม ๆ กัน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนตั้งคําถามกับผูเรียนวา อุปกรณการเรียนใดบางท่ีผูเรียนรูจัก
๔. ผูสอน ใหผูเรียนหยิบอุปกรณการเรียนท่ีพามาวันนี้ มีอะไรบาง
๕. ผูสอนอธิบายเก่ียวกับการเรียกซื่ออุปกรณการเรียนพ้ืนฐานเปนภาษาอาหรับ แลวใหนักเรียนอาน ตาม ตาม

บัตรคําท่ีแจกให
๖. ผูสอนอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสะกดคําแลวใหผูเรียนทองจําศัพทภาษาอาหรับเก่ียวกับอุปกรณ การ

เรียนพ้ืนฐาน เปนรายบุคคล
ช้ันสรุป

๗. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณการเรียนพ้ืนฐาน
๘. รวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮ อัล-อัศรี

ช่ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง อุปกรณการเรียนพื้นฐาน) (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการกลาวสลาม
๒. ผูสอนอานดุอาอกอนเรียนและสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮ พรอมๆ กัน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนทักทายผูเรียนพรอมกับสนทนาถึงบทเรียนที่ผานมา
๔. ผูสอนแจกใบงานเรื่อง "การจับคูคําศัพทกับภาพประกอบ" และ "การสะกดคํา"คําศัพท เกี่ยวกับอุปกรณ

การเรียนพื้นฐาน ใหนักเรียนทําเปนรายบุคคล
๕. ผูสอนนําคําศัพทเกี่ยวกับอุปกรณการเรียนพื้นฐาน ใหนักเรียนฝกทําเปนสมุดเลมเล็ก พรอมวาด

       ภาพประกอบและ ระบายสี ตกแตงใหสวยงาม 

ขั้นสรุป

๖. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณการเรียนพ้ืนฐาน
๗. รวมกันอานดุอาอหลังเรียนและสูเราะฮ อัล-อัศรี

๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็น
การ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑)
ปรับปรุง

(๑)
๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- การทองจําคําศัพท
- ใบงาน
- สมุดงาน
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เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน (ตอ)

ประเด็นการ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง (๑)

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบแต
ยังมี ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรองบางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ ตาม
เวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลาท่ี
กําหนด

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๑-๒ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๓-๔ วัน

ลงผลงานขากวาเวลา
ท่ี กําหนด ๔ วันชิ้น
ไป

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- การทองจําคําศัพท
- ใบงาน
- สมุดงาน

๙. สื่อ/แหลงเรียนรู
- บัตรคํา

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

แผนการ'จัดการเรียนรูที่ ๑๑
สาระท่ี ๗ ภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอียะฮ) ช้ันปท่ี ๑
หนวยการเรียนรูท่ี ๑๑ มาสนทนากันเถอะ เวลา ๔ ช่ัวโมง/สัปดาห
...........................................................................................................................................................................

๑. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
พูดแนะนาตัว เห็นคุณคาและมีทักษะการใชภาษาอาหรับการเรียนภาษา

๒. มาตรฐานการเรียนรู
อร ๑ รูและเชาใจกระบวนการฟง พูด อาน และเขียน มีทักษะและเห็นคุณคาในการใชภาษาอาหรับเพ่ือ

การเรียนรูสื่อความหมาย คนควาบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวช้ีวัด
อต ๑/๔ อานออกเสียง และบอกความหมายคําท่ีกําหนด
อต ๑/๔ พูดแนะนําตัวเอง
อต ๑/๖ เห็นคุณคาและมีทักษะในการใชภาษาอาหรับ

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถสนทนาดวยประโยคพ้ืนฐานสั้น ๆ ไค

๕. สาระการเรียนรู
๔.๑ สนทนาดวยประโยคพ้ืนฐานสั้น ๆ

๖. กิจกรรมการเรียนรู
ช้ัวโมงท่ี ๑ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮและอานดุอาอ.กอนเรียน

ช้ันสอน

๓. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการถามทุกขสุฃฃองผูเรียนดวยภาษาอาหรับ
๔. ผูสอนพูดทักทายคําสั้นๆ และงายๆ ท่ีใชในขีวิตประจําวันกับผูเรียน และใหผูเรียนโตตอบดวย
๕. ผูสอนบอกความหมายคําทักทายบางคําใหผูเรียนไดรูและใหผูเรียนฝกพูด

     ๖. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน แลวออกมาสนทนากันหนาชั้นเรียน เพื่อเปนการทดสอบความรูความเชาใจ
ของผูเรียน พรอมทั้งเขียนบทสนทนาลงในสมุดของตัวเอง

ช้ันสรุป
๗. ผูสอนสรุปบทเรียน
๘. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะหอัล-อัศรีและดุอาอ
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮและอานดุอาอ.กอนเรียน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการถามทุกขสุฃฃองผูเรียนดวยภาษาอาหรับเหมือนในคาบท่ีแลว

๔. ผูสอนสาธิตการสนทนา แนะนําเปนครู

๕. ผูเรียนตอบ แนะนําตนเองเปนนักเรียน
๖. ผูสอนบอกความหมายคําทักทายบางคําใหผูเรียนไดรูและใหผูเรียนฝกพูด เชน การขอบคุณ
๗. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน แลวออกมาสนทนากันหนาชั้นเรียน เพ่ือเปนการทดสอบความรูความเชาใจของ

ผูเรียน พรอมท้ังเขียนบทสนทนาลงในสมุดของตัวเอง
ช้ันสรุป

๘. ผูสอนสรุปบทเรียน
๙. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะหอัล-อัศรีและดุอาอ

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ) (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺและอานดุอาอุกอนเรียน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนกลาวทักทายสนทนาโตตอบกับผูเรียนเพ่ือเปนการทบทวน บทเรียนคาบท่ีแลว
๔. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
๕. ใหผูเรียนทําใบงานในหนังสือเรียน และชิ้นงานสมุดเลมเล็กเรื่องบท สนทนาสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน 

พรอมตกแตงใหสวยงาม
ข้ันสรุป

๖. ผูสอนสรุปบทเรียน
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปและอานสูเราะฮอัล-อศรีและดุอาอเม่ือเสร็จสั้น

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ) (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺและอานดุอาอุกอนเรียน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนกลาวทักทายสนทนาโตตอบกับผูเรียนเพ่ือเปนการทบทวน บทเรียนคาบท่ีแลว
๔. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
๕. ผูสอนใหแนวคิด เหตุผล คําตอบของแบบฝกหัดทายบทเรียน
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ช้ัวโมงท่ี ๒ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ)
ช้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮอัล-ฟาติหะฮและอานดุอาอ.กอนเรียน

ช้ันสอน
๓. ผูสอนทักทายผูเรียนดวยการถามทุกขสุฃฃองผูเรียนดวยภาษาอาหรับเหมือนในคาบท่ีแลว

๔. ผูสอนสาธิตการสนทนา แนะนําเปนครู

๕. ผูเรียนตอบ แนะนําตนเองเปนนักเรียน
๖. ผูสอนบอกความหมายคําทักทายบางคําใหผูเรียนไดรูและใหผูเรียนฝกพูด เชน การขอบคุณ
๗. ผูสอนใหผูเรียนจับคูกัน แลวออกมาสนทนากันหนาชั้นเรียน เพ่ือเปนการทดสอบความรูความเชาใจของ

ผูเรียน พรอมท้ังเขียนบทสนทนาลงในสมุดของตัวเอง
ช้ันสรุป

๘. ผูสอนสรุปบทเรียน
๙. ผูสอนและผูเรียนอานสูเราะหอัล-อัศรีและดุอาอ

ช่ัวโมงท่ี ๓ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ) (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺและอานดุอาอุกอนเรียน

ข้ันสอน
๓. ผูสอนกลาวทักทายสนทนาโตตอบกับผูเรียนเพ่ือเปนการทบทวน บทเรียนคาบท่ีแลว
๔. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
๕. ใหผูเรียนทําใบงานในหนังสือเรียน และชิ้นงานสมุดเลมเล็กเรื่องบท สนทนาสั้นๆ ในชีวิตประจําวัน 

พรอมตกแตงใหสวยงาม
ข้ันสรุป

๖. ผูสอนสรุปบทเรียน
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปและอานสูเราะฮอัล-อศรีและดุอาอเม่ือเสร็จสั้น

ช่ัวโมงท่ี ๔ (เรื่อง สนทนาดวยประโยคพื้นฐานสั้นๆ) (ตอ)
ข้ันนํา

๑. ผูสอนทักทายผูเรียนโดยการใหสลาม
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอานสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺและอานดุอาอุกอนเรียน

ข้ันสอน

๓. ผูสอนกลาวทักทายสนทนาโตตอบกับผูเรียนเพ่ือเปนการทบทวน บทเรียนคาบท่ีแลว
๔. ผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน
๕. ผูสอนใหแนวคิด เหตุผล คําตอบของแบบฝกหัดทายบทเรียน

ข้ันสรุป
๖. ผูสอนสรุปบทเรียน
๗. ผูสอนและผูเรียนสรุปและอานสูเราะฮอัล-อศรีและดุอาอเม่ือเสร็จสิ้น

๙. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วธิีการ

- ตรวจชิ้นงาน
๗.๒ เครื่องมือ

- แบบตรวจชิ้นงาน
๗.๓ เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นกา
ประเมิน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๑) ปรับปรุง(๑)

๑.การ
ปฏิบัติตาม
ข้ันตอน

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียนท่ี
ถูกตองและ ซัดเจน
มีความคิด
สรางสรรค

มีการปฏิบัติตาม
ข้ันตอน การเขียน
ท่ี ถูกตอง แตไม
คอยซัดเจน

เลียนแบบผลงาน
ผูอ่ืน แตรูปแบบ
การ เขียน นาสนใจ

ขาดความคิด
สรางสรรคและ
รูปแบบในการเขียน
ไม,นาสนใจ

๒.ผลงานมีความ
ถูกตองสมบูรณ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตอง
ครบถวน

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองเปน
สวนใหญ

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ถูกตองบาง
ประเด็น

เนื้อหาสาระของ
ผลงาน ไมถูกตอง
เปนสวนใหญ

๓. ผลงานมี
ความคิด
สรางสรรค

ผลงานแสดงออกถึง
ความคิดสรางสรรค

ผลงานมีแนวคิด
แปลก ใหมแตยัง
ไมเปนระบบ

ผลงานมีความ
นาสนใจ แต
เลียนแบบผูอ่ืน

ผลงานไมแสดง
ความคิด เลียนแบบ
ผูอ่ืนและไม
นาสนใจ

๔. ผลงานมีความ
เปนระเบียบ

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแสดงออก
ถึง ความประณีต

ผลงานสวนใหญมี
ความ เปนระเบียบ
แตยังมี
ขอบกพรอง
เล็กนอย

ผลงานมีความเปน
ระเบียบแตมี
ขอบกพรอง
บางสวน

ผลงานสวนใหญไม
เปน ระเบียบและมี
ขอบกพรอง

๕. ผลงานเสร็จ
ตามเวลาท่ีกําหนด

ลงผลงานตามเวลา
ท่ี กําหนด

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๑-
๒ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๓-
๔ วัน

ลงผลงานขากวา
เวลาท่ี กําหนด ๔
วันชิ้นไป

๖. ผูสอนอธิบาย ทบทวน คํานาม สรรพนาม บงบอกถึงเพศชาย เพศหญิง
   ๗. ใหผูเรียนทําใบงานในหนังสือเรียน และชิ้นงานสมุดเลมเล็กเรื่องบท สนทนาสั้น ๆ ในชีวิตประจําวัน
พรอมตกแตงให สวยงาม
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- ทดสอบการสนทนาโตตอบ
- ใบงาน
- สมุดเลมเล็ก

๙. แหลงการเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
- หนังสือเรียน

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖-๒๐ ระดับ ดีมาก
๑๑-๑๕ ระดับ ดี
๖-๑๐ ระดับ พอใช
๐-๕ ระดับ ปรับปรุง

เกณฑการผานไดรับ “พอใช” ข้ึนไป

เกณฑการประเมินผลงานผูเรียน

ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ดีมาก (๓) ดี (๒) พอใช (๑)
การทองจํา ทองจําถูกตอง ผิดไม

เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน อาน
คลองแคลว เวน
จังหวะวรรคตอน
ถูกตอง

ทองจําถูกตอง ผิดไม
เกิน ๕ คํา ออกเสียง
ชัดเจน ทอง
ตะกุกตะกักเล็กนอย
เวนจังหวะวรรค
ตอนผิดบาง

ทองผิดเปนสวนใหญ
ออกเสียงไมคอย
ชัดเจน ทองไมคลอง
เวนวรรคตอนผิด
มาก

๘. ภาระงาน/ช้ินงาน
- ทดสอบการสนทนาโตตอบ
- ใบงาน
- สมุดเลมเล็ก

๙. แหลงการเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
- หนังสือเรียน

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

บันทึกหลังการสอน

ปญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผูสอน
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............

ความคิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ หัวหนาวชิาการ
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............ความ

คิดเห็น ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ประธานศูนยฯ (ตาดีกา)
(........................................................)

วันท่ี ......... เดือน ............................ พ.ศ. .............
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บันทึก
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