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คํานํา
ตามที่ สํ า นั กงานโครงการสมเด็
ก งานโครงการสมเด็
กงานโครงการสมเดจพระเทพรั
ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้
ไดจั ด ทํ า ชุ ด
การเรียนรู้ สําหรัับใช้
บใช้
บใชในโรงเรี
บใชในโรงเร
ใช้ในโรงเรยนประถมศึ
ในโรงเรยนประถมศึ
ยนประถมศกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่
ไม่
ไมครบชั
้นหรืออยู่ในพื
ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
ในพ้
ซึ่งประกอบด้
งประกอบด้ วยชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับนักเรียน)
งประกอบดวยช
หลังจากที่มีการนําไปใช้
าไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี
าไปใช
กษาของโรงเร
กษาของโรงเรยนขนาดเล็
กได้เป็
กไดเป็
กได้
เปนอย่างดี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการนําสื่อดังกล่าว มาใช้
มาใช้ในโรงเรยนประถมศึ
มาใชในโรงเรี
มาใชในโรงเร
ในโรงเรยนประถมศึ
ยนประถมศกษาขนาดเล็ก
และโรงเรยนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดัับประถมศึ
และโรงเรี
และโรงเร
บประถมศึกษาให้
บประถมศกษาให้
กษาใหดียิ่งขึ้น ประกอบกั
ประกอบกบ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ไดประกาศใช
้ประกาศใช้
ประกาศใชมาตรฐานการเรี
ประกาศใช้
ยนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกล่
ในกลุ่
ในกลมสาระการเรี
ยนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลั
ในหลกสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/
๑๒๓๙/๒๕๖๐
/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จึ งได้
งได้ปรั
งไดปรั
ปรบปร
ั บปรุงชุ ดการจัดการเรียนรู้ (สํ าหรับ
ครูผู้สอน) ให้
ใหสอดคล้องกัับการประกาศใช้
บการประกาศใช้
บการประกาศใชมาตรฐานการเรี
ยนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้
อให้
อใหสะดวกต่
อการนําไปใช้
าไปใช้
าไปใช
จึงจััดแยกเป็
ดแยกเป็
ดแยกเปนรายชั
ั้นปี
นปี (ประถมศึ
นป
ประถมศกษาปี
ประถมศึ
กษาปที่ ๑ - ๖) และเป็
กษาปี
และเปนรายภาคเรียน (ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม
ประกอบดวย
ประกอบด้
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชันประถมศึ
ัน้ ประถมศกษาปี
นประถมศกษาปี
ึ
กษาปที
่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทยาศาสตร์
ิ
ชันประถมศึ
ัน้ ประถมศกษาปี
นประถมศกษาปี
ึ
กษาปที
่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชันประถมศึ
ัน้ ประถมศกษาปี
นประถมศกษาปี
ึ
กษาปที
่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชันประถมศึ
ัน้ ประถมศกษาปี
นประถมศกษาปี
ึ
กษาปที
่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
ชันประถมศึ
ัน้ ประถมศกษาปี
นประถมศกษาปี
ึ
กษาปที
่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ , ๒
การนําชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้
ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คู่มือการใช้
ไปใช
อการใช้ ดการจัด
อการใชชุ
การเรียนรู้ และศึกษาคําชี้แจงในเอกสาร ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) ให้
ใหเข้าใจ เพราะจะทําให้
าให้
าให
ทราบถึงแนวคิดการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อการจัดการเรียนรู้ ลักษณะชุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ทใช้
ี่ใช้ แนวทางการวัดและประเมิ
ใช
ัดและประเมิ
ดและประเมนผลของแต่
ละหน่วยการเรียนรู้
หวังว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สําหรับ
นักเรียน) ฉบัับปรั
บปรับปรุงนี้ จะเป็
บปรบปร
จะเปนประโยชน์
นประโยชนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา
นประโยชน์
คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึ
ับประถมศึ
บประถมศกษาต่
อไป
ขอขอบคุณ ผู้ท รงคุ ณวุฒิ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ศึกษานิ เ ทศก์ ครู อาจารย์ และทุ กท่ านที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปรั
ับการปรับปรุงและจัดทําเอกสารมา ณ โอกาส นี้
บการปรบปร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  กลุ  ม บู ร ณาการ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ หน ว ยการเรี ย นรู  ที่ ๑
เศรษฐี น  อ ยเป น การจั ด การเรี ย นรู  แ บบบู ร ณาการระหว า งวิ ช า โดยมี ก ลุ  ม สาระการเรี ย นรู  สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนแกน และบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใชทักษะกระบวนการ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูทักษะ
กระบวนการจากครูผูสอนที่อธิบายแนวคิดและองคความรูในชวงตนชั่วโมงจากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบ
รวมมือรวมใจ โดยการทํางานแบบจับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว

๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู  ส อนจํ า เป น ต อ งศึ ก ษาหน ว ยการเรี ย นรู  ล  ว งหน า ก อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิ จ กรรม – ใบความรู  สํ า หรั บ ใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู  กิ จ กรรมกลุ  ม ย อ ย
และสีแสดงระดับชั้นเรียน เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
กิจกรรมจับคูและกิจกรรมเดี่ยว โดยใชสัญลักษณรูป
ใชสีเหลืองและมีรูป จํานวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บัต รคํา และบั ตรภาพ ใชประกอบการเรียนรู ชวยสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู
(Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการ
วิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคและเสริมสรางใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะตามคานิยมหลัก ๑๒
ประการ การดํารงตนโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินยั อดทน เคารพกฎหมาย และการมีสติ รูค ดิ

รูทํา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียดจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหพรอม
ประเมินพฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และการ
เรียนรูของนักเรียนไดสําหรับภาคเรียนที่ ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวยดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป
๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ กําหนดใหสอดคลอง
กั บ หน ว ยการเรี ย นรู  ใน ๑ หน ว ยการเรี ย นรู  จ ะประกอบไปด ว ยหน ว ยย อ ย แต ล ะหน ว ยย อ ยประกอบด ว ย
แผนการจัดการเรียนรู แตละแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
กิ จ กรรมการเรี ย นรู  สื่ อ การเรี ย นรู  และการวั ด ประเมิ น ผลการเรี ย นรู  สํ า หรั บ ใช ใ นการสอนแต ล ะครั้ ง
แบงเปนชั่วโมงที่ ๑ ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน สําหรับกิจกรรมการเรียนรูสื่อ /
แหลงเรียนรู และการประเมิน แยกตามเนื้อหาและองคประกอบของแผนแตละแผน เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การสอน
๖. สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ สัญลักษณพิมพไวในกรอบดานบนมีความหมาย ดังนี้
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
บูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ หนวยยอยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑

สารบัญ
เรื่อง
คําชี้แจง
สารบัญ
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

หนา

โครงสรางของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แนวการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ
โครงสรางกลุมบูรณาการ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดหนวยการเรียนรูบูรณาการ
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย
หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
ใบสรุปหนาหนวยยอยที่ ๑
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยยอยที่ ๑
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ สินคาที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ สินคาที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ การบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ การบริการที่ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ ทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ ทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ การใชทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ การใชทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การใชทรัพยากรในชีวิตประจําวันอยางประหยัด
หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน
ใบสรุปหนาหนวยยอยที่ ๒
โครงสรางแผนการจัดการเรียนรูหนวยยอยที่ ๒

๑
๓
๔
๕
๑๕
๑๗
๑๙
๒๐
๒๑
๒๓
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๔๒
๔๓
๔๔
๕๓
๕๔
๕๕
๖๔
๖๕
๖๖
๗๔
๗๕
๗๖
๘๗
๘๙
๙๑

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ทํางานดีมีความสุข
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ทํางานดีมีความสุข
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ รายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ รายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ วิเคราะหการใชจายของตนเอง
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ หลักในการใชจาย
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ หลักในการใชจาย
คําชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การออมเงิน
แนวการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ การออมเงิน

หนา
๙๒
๙๓
๙๔
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

ส่วนที่ ๑

โครงสรำางของชุ
งของชุดดกำรจั
การจัดกิดจกิกรรมกำรเรี
จกรรมการเรี
โครงสร้
ยนรูย้ นรู
หน่
กษำปี
ที่ ๑ที่ ๑
หนววยกำรเรี
ยการเรียยนรูนรู้บบูรณำกำร
ูรณาการชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึ
กษาป
1
เศรษฐีน้อย

(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อำเซียนศึกษำ

2
สุขภำพดีชีวีเป็นสุข

(15 ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์

(25 ชั่วโมง/ปี)

3
เด็กไทยใฝ่ดี

กำรเรียนรู้บูรณำกำร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
( ๒๐๖ ชั2่วโมง/ปี )

(30 ชั่วโมง/ปี)

(2๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(20 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

5
โลกสวยด้วยมือเรำ

๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

หนวยการเรียนรูที่ ๖

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓

แนวการจั
ดการเรียนรูดกำรเรี
กลุมบูยรนรู
ณาการ
แนวทำงกำรจั
้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ภำคเรียนที่ 1
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 สุขภำพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเรำเท่ำฟ้ำ
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬำ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภำพดีมีสุข

3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน(20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้ำคนดี
 หน่วยย่อยที่ 2 สิสัทงคมน
ธิเด็กาไทย
อยู
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชำธิปไตย
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
(14 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ท่องไปในโลกกว้ำง
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 สุนทรียศิลป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กำเนิดงำนศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนำกำรหรรษำ
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลำวั
าศิฒลปนธรรม
ไทย
 หน่วยย่อยที่ 4 ภูมิใจในงานศิลป

๔

ภำคเรียนที่ 2
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธำ
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมำเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พำจิตแจ่มใส
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรำ
(3๐ ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ำรู้
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชำติ
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซับกำรเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(16 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่ำงคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 ผัเกษตรกรรมคู
กสวนครัวรั้วบกินานได้
ใหเยปั่งนยืจริ
มเลี้ยนงให้
นง
 หน่วยย่อยที่ 4 บ่สานฝ
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์(30 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ย้ยอนรอยไทย
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 อำเซียนศึกษำ(15 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้ำนของเรา
 หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

โครงสร
�งกลุ่มบูยรนรู
ณ�ก�ร
ชั้นประถมศึ
กษ�ปกทษำปี
ี่ ๑ ที่ ๑
โครงสร้ำงกลุ
่มสำระกำรเรี
้บูรณำกำร
ชั้นประถมศึ
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

สำระกำรเรียนรู้
- สินค้ำและบริกำรที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์ของกำรออม
- กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำง
ประหยัด

เวลำ
(ชั่วโมง)
20

- ควำมจำเป็นที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุจริต
- กำรอ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ
ข้อควำมสั้นๆ
- ควำมหมำยของคำ และข้อควำมที่อ่ำน
- กำรตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- มำรยำทในกำรอ่ำน
- กำรสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- มำรยำทในกำรเขียน
- วิธีกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ำย ๆ ในกำร
ทำงำนอย่ำงปลอดภัย
- เข้ำใจ มีทักษะกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงกระตือรือร้นและตรงเวลำ
- พื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์
- ระบุสมำชิกในครอบครัว และควำมรักควำม
ผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

2

สุภำพดีชีวี
เป็นสุข

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๗

๖

สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก
- วิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก
- สมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพัน
ของสมำชิกที่ดีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
- ลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและ
เพศหญิง
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำยที่ใช้กำรเคลื่อนไหวตำมธรรมชำติ
- กำรออกกำลังกำยและเล่นเกมตำมคำแนะนำ
อย่ำงสนุกสนำน
- กำรปฏิบัติตนตำมกฎกติกำ ข้อตกลงในกำร
เล่นเกมตำมคำแนะนำ
- กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ
ตำมคำแนะนำ
- อำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปฏิบัติตนตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย
- สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียนและ
กำรป้องกัน
- สำเหตุและกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่น
- คำพูดหรือท่ำทำงขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุร้ำยที่บ้ำนหรือโรงเรียน
- อธิบำยหรือตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- ควำมหมำยของเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์
สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เวลำ
(ชั่วโมง)
25

หน่วย
ที่

๓

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- กำรฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- กำรเลียนแบบกำรเคลื่อนไหว
- กำรแสดงท่ำทำงง่ำยๆ เพื่อสื่อควำมหมำย
แทนคำพูด
- กำรละเล่นของเด็กไทย
- พุทธประวัติ หรือประวัติของศำสดำที่ตนนับ
- กำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดกและศำสนิกชนตัวอย่ำง
- ควำมหมำย ควำมสำคัญ กำรปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท ๓ ในพระพุทธศำสนำ หรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
- คุณค่ำและสวดมนต์แผ่ เมตตำ มีสติที่เป็น
พื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือกำร
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ

๒๐

- กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ ศำสนสถำน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
- กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะหรือแสดงตน
เป็นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือ
- กำรปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำง
งำนทัศนศิลป์
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ
- กำรวำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑

๔

คนดีศรี
แผ่นดิน

มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๕

5

โลกสวย
ด้วยมือเรำ

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔

๘

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- กำรท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
- กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ
ตำมคำแนะนำ
- ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
- ควำมสำมำรถและควำมดีของ ตนเอง ผู้อื่น
และบอกผลจำกกำรกระทำนั้น

๒๐

- โครงสร้ำงบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน
- บทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและทำกิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
- กำรท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
- กำรฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- สิ่งต่ำงๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว
- ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่ำง ๆ ในห้องเรียน
- กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศในรอบวัน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

30

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๕

๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้ำงสรรค์

มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๒
มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- สิ่ ง แวดล้ อ มทำงกำยภำพที่ มี ผ ลต่ อ ควำม
เป็นอยู่ของมนุษย์
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่ งผลต่อกำรปฏิบัติ
ตนอย่ำงเหมำะสม
- กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน
และชั้นเรียน
- ทักษะกำรทำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรงเวลำ
ปลอดภั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองโดยใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ำยๆ
- รู ป ร่ ำ ง ลั ก ษณะและขนำดของสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ
รอบตัวในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- แสดงควำมรู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ ธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง
- ข้อมูลสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ
เรื่องรำวและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

๑๔

- รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งต่ำงๆ
รอบตัวใน ธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์
- กำรวำดภำพระบำยสีตำมควำมรู้สึกของ
ตนเอง
- ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอกที่มี
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัย

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙

หน่วย
ที่
7

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด

ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้ำนของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๑/๑
เรำ
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓

๘

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕

๑๐

สำระกำรเรียนรู้
- ทักษะกำรทำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรงเวลำ
และปลอดภัย
- กำรใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ำยๆในกำร
ดำรงชีวิต กำรจัดเก็บอุปกรณ์กำรเรียนและ
ของใช้ส่วนตัว
- กำรดูแลตนเองในกำรแต่งกำย

เวลำ
(ชั่วโมง)
1๕

- ข้อมูลที่น่ำสนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของอำนำจ
ตำมบทบำท สิทธิหน้ำที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน
- กิจกรรมตำมกระบวนประชำธิปไตยใน
ครอบครัว
- สมำชิกในครอบครัว
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์
- ลักษณะรูปร่ำงและขนำดของสิ่งต่ำงๆ
รอบตัว ในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิค ง่ำยๆ
- กำรวำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕.
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน
- สิ่งของต่ำง ๆ สำมำรถก่อกำเนิดเสียงที่
แตกต่ำงกัน
- ลักษณะของเสียงดัง-เบำและควำมช้ำ-เร็ว
ของจังหวะ
- กำรท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
- ร่วมกิจกรรมดนตรีอย่ำงสนุกสนำน
- ควำมเกี่ยวข้องของเพลงที่ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน
- บรรยำยหรือเล่ำถึงเพลงในท้องถิ่น
- ดนตรีในท้องถิ่นที่ชื่นชอบ
- กำรเลียนแบบกำรเคลื่อนไหว
- กำรแสดงท่ำทำงง่ำย ๆ เพื่อสื่อควำมหมำย
แทนคำพูด
- สิ่งที่ชอบจำกกำรดูหรือร่วมแสดง
- กำรเล่นและกำรละเล่นของเด็กไทย
- สิ่งที่ตนเองชอบในกำรแสดงนำฏศิลป์
- กำรอ่ำนออกเสียงคำคล้องจองและข้อควำม
สั้นๆ
- ควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน
- กำรเล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน
- กำรอ่ำนหนังสือตำมควำมสนใจอย่ำง
สม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่ำน
- ควำมหมำยของเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์
สำคัญในชีวิตประจำวัน
- กำรคัดลำยมือตัวเต็มบรรทัด
- กำรเขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒

9

ถิ่นไทยวิไล มฐ. ส ๔.๑
ศิลป์
ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓

๑๒

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- รับฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- กำรตอบคำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่
เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
- กำรพูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์
- กำรท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบท
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
- เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- บอกวันเดือน ปี และกำรนับช่วงเวลำตำม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวัน
เวลำ ที่เกิดขึ้น
- บอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- ควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์
สำคัญของชำติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- สิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่น

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓๐

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. ง พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

๑๐

อำเซียน
ศึกษำ

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๑/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๑

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- ควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน
- อภิปรำยถำม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- กำรเขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ
- กำรอ่ำนและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งของต่ำง ๆ
รอบตัว ในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- กำรวำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง
- สมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพัน
ของสมำชิกที่มีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
- ข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
- ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของอดีต
กับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวเด็ก เช่น
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร วิวัฒนำกำร กำร
คมนำคม กำรสื่อสำร ฯลฯ
- สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
มำตรฐำน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

๑๔

สำระกำรเรียนรู้
- ตัวอย่ำงของแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชนที่ใกล้
ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลำด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด
โบสถ์คริสต์ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
- คุณค่ำและควำมสำคัญ ของแหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้
-กำรอ่ำนเครื่องหมำย หรือ สัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดิน
น้ำมัน ดินสอ พู่กัน กระดำษ สีเทียน สีน้ำ
ดินสอสี สร้ำงงำนทัศนศิลป์
- กำรทดลองสีด้วยกำรใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์ สี
เทียน และสีจำกธรรมชำติ ที่หำได้ในท้องถิ่น
โดยกำรวำดภำพ
- ธรรมชำติของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยใน
ชีวิตประจำวัน แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เวลำ
(ชั่วโมง)
๑๕

ส่
ว
นที
่
๒
ส่วนที่ ๑

มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
หน่วยที่ 1 เศรษฐีน้อย (จำนวน 2๐ ชั่วโมง)
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ส 3.๑ เข้ำใจและสำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำรผลิตและกำรบริโภคกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่
จำกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ รวมทั้งเข้ำใจหลักกำรของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุสินค้ำและบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ป.๑/๒ ยกตัวอย่ำงกำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของกำรออม
ป.๑/๓ ยกตัวอย่ำงกำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด
มำตรฐำน ส ๓.๒ เข้ำใจระบบและสถำบันทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและควำมจำเป็นของ
กำรร่วมมือกันทำงเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ อธิบำยเหตุผลควำมจำเป็นที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุจริต
มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต
และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ อ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อควำมสั้นๆ
ป.๑/๒ บอกควำมหมำยของคำ และข้อควำมที่อ่ำน
ป.๑/๓ ตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
ป.๑/๘ มีมำรยำทในกำรอ่ำน
มำตรฐำน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ
เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
ป.๑/๓ มีมำรยำทในกำรเขียน
มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้ำใจกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร
ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรทำงำนร่วมกันและทักษะกำรแสวงหำควำมรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึก
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ำย ๆ ในกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัย
ป.๑/๓ ทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่ำงกระตือรือร้นและตรงเวลำ
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

มำตรฐำน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชืน่ ชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ป.๑/๓ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำงงำนทัศนศิลป์
มำตรฐำน พ 2.1 เข้ำใจและเห็นคุณค่ำตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำและมีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ ระบุสมำชิกในครอบครัว และควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน

๑๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
(10 ชั่วโมง)
ทรัพยำกรต่ำงๆมีควำมสำคัญในกำรผลิตและกำรบริโภค กำร
ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุม้ ค่ำเพื่อกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงมีดลุ ยภำพ

หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
(10 ชั่วโมง)
กำรทำงำนอย่ำงสุจริต ทำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำทั้งต่อ
ตนเองครอบครัวและสังคม กำรออมและกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
เป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตที่มั่นคง

สินค้ำและทรัพยำกรที่มีควำมจำเป็นในกำรดำรงชีวิต

ควำมจำเป็นที่ต้องทำงำนอย่ำงสุจริต

กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด

รำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง
กำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำรออม

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย
( 20 ชั่วโมง )

หน่วยย่อยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง
( ๑0 ชั่วโมง )

๒๐

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๑0 ชั่วโมง )

แผนที่ ๑ (2 ช.ม.)
สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน

แผนที่ ๑ (2 ช.ม.)
ทำงำนดีมีควำมสุข

แผนที่ ๒ (2 ช.ม.)
กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน

แผนที่ ๒ (๒ ช.ม.)
รำยรับ-รำยจ่ำยของตนเอง
และครอบครัว

แผนที่ ๓ (2 ช.ม.)
ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

แผนที่ 3 (2 ช.ม.)
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง

แผนที่ ๔ (2 ช.ม.)
กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

แผนที่ ๔ (๒ ช.ม.)
หลักในกำรใช้จ่ำย

แผนที่ ๕ (2 ช.ม.)
กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
อย่ำงประหยัด

แผนที่ ๕ (๒ ช.ม.)
กำรออมเงิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

หน่วยย่อยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง

ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อ หน่วยย่อย ชีวิตพอเพียง
จำนวนเวลำเรียน 10 ชั่วโมง

จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 แผน

สำระสำคัญของหน่วย
สินค้ำและทรัพยำกรต่ำงๆ มีควำมสำคัญและจำเป็นในกำรดำรงชีวิต กำรบริกำรและแลกเปลี่ยนสินค้ำมี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ผู้ซื้อกับผู้ขำย ควำมสำคัญของภำษีที่รัฐนำมำสร้ำงควำมเจริญและให้บริกำรแก่ประชำชน
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๑.๑ ตัวชีว้ ัด
มฐ. ท ๑.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๑.๑ ตัวชีว้ ัด
มฐ. ศ ๑.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๒.๑ ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ป.๑/๑
ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๘
ป.๑/๑ , ป.๑/๓
ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ป.๑/๓
ป.๑/๑

ลำดับกำรเสนอแนวคิดหลัก
สินค้ำและทรัพยำกรที่มีควำมจำเป็นในกำรดำรงชีวิต
กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

โครงสร้ำงของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่
1

๒๔

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

ชีวิตพอเพียง

1

สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

2 ชั่วโมง

2

กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

2 ชั่วโมง

3

ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

2 ชั่วโมง

4

กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

2 ชั่วโมง

5

กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด

2 ชั่วโมง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เวลำ

หมำยเหตุ

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
หน่วยย่อยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง
( ๑0 ชั่วโมง )

แผนที่ ๑
สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยและกำรใช้สินค้ำ
- ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
- เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- วำดภำพและระบำยสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๒
กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยและกำรใช้บริกำร
- ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
- เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- วำดภำพและระบำยสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๓
ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยของทรัพยำกร
- เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- วำดภำพและระบำยสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๔
กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยของทรัพยำกร
- ประเภทของทรัพยำกร
- เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ

แผนที่ ๕
กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด

- กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
- เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- วำดภำพและระบำยสีสิ่งของรอบตัว

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 ชื่อแผน สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เวลำ ๒ ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีกำรวำงแผนเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพในด้ำนกำรใช้สินค้ำ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ กำรซื้อขำย จำกรถขำยสินค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำ
ถึงควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำในชีวิตประจำวันของนักเรียน
- นักเรียนสำรวจ และเขียนชื่อสินค้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- บัตรภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐3
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

๒๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูอธิบำยให้เด็กฟัง
3. นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ กำรซื้อขำย จำกรถขำยสินค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำถึงควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
4. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำ ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม และมอบหมำยให้นักเรียนสำรวจ และเขียนชื่อสินค้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกลงใน
ใบงำนที่ ๐๑ สินค้ำ
6. สุ่มนักเรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
7. นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำ ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
8. นักเรียนแต่ละชั้นทำใบงำนที่ ๐๒
9. ครูให้นักเรียนทำใบงำนเป็นกำรบ้ำน ใบงำนที่ ๐๓
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำและควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑– ๐3

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๒๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
- ใบความรู้
- ความหมายและการใช้สินค้า
ขั้นนำ
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๓
- ความจาเป็นในการใช้สินค้า
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
แผนกำรจั
ด
กำรเรี
ย
นรู
บ
้
ร
ู
ณำกำร
หน่
ว
ยกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เศรษฐี
น
อ
้
ย
:
หน่
ว
ยย่
อ
ยที
่
๑
ชี
ว
ต
ิ
พอเพี
ย
ง
แผนกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
1
เรื
่
อ
ง
สิ
น
ค้
ำ
ที
ใ
่
ระโยชน์
วิตประจ
- ช้ตัปวอย่
าง สินค้ใานชี
และบริ
การ ำวัน
- เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูอธิบำยให้เด็กฟัง
บูรณำกำรกลุ
่มสำระกำรเรี
ษำปีทง/รูี่ ๑ปภาพ)
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตั
ว
ขั้นสอนยนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึก(ของจริ
งาน้
สืภาระงาน
่อ / แหล่/งเรีชิย้นนรู
นักเรีย(เวลำ
นเล่ำประสบกำรณ์
ขอบเขตเนื้อหา
กิ3.จกรรม
2 ชั่วโมง) กำรซื้อขำย จำกรถขำยสินค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำถึง
ใบงานที่ ๐๑
- ใบความรู
้ - ๐๓
- ความหมายและการใช้สินค้า
ขัควำมจ
้นนำ ำเป็นในกำรใช้สินค้ำในชีวิตประจำวันของนักเรียน
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๓
กิจกรรม
- ความจาเป็นในการใช้สินค้า
๑.
ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
- ตัวอย่าง สินค้าและบริการ
4.
นั
ก
เรี
ย
นศึ
ก
ษำใบควำมรู
้
เรื
อ
่
ง
ควำมหมำยของสิ
น
ค้
ำ
กำรใช้
ส
น
ิ
ค้
ำ
ควำมจ
ำเป็
น
ในกำรใช้
ส
น
ิ
ค้
ำ
-จุดเขีประสงค์
ยนสื่อสารด้
ว
ยค
าและประโยคง่
า
ยๆ
2.
ท
ำแบบทดสอบก่
อ
นเรี
ย
น
โดยครู
อ
ธิ
บ
ำยให้
เ
ด็
ก
ฟั
ง
การเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
(ของจริง/รูปภาพ)
- วาดภาพและระบายสี
สิ่งของรอบตัว
ขั5.้นแบ่
สอนงนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม และมอบหมำยให้นักเรียนสำรวจ และเขียนชื่อสินค้ำที่ใช้
ความรู
้
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
ในชีนัวกิตเรีประจ
น บันทึกลงในกำรซื
ใบงำนที
่ ๐๑จำกรถขำยสิ
สินค้ำ นค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำถึง
3.
ยนเล่ำวัำประสบกำรณ์
้อขำย
๑. บอกความหมายการใช้สินค้าได้
ความหมายและการใช้สินค้า
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๓
6.
สุ
ม
่
นั
ก
เรี
ย
นน
ำเสนอผลงำนหน้
ำ
ชั
น
้
เรี
ย
น
ควำมจ
ำเป็
น
ในกำรใช้
ส
น
ิ
ค้
ำ
ในชี
ว
ต
ิ
ประจ
ำวั
น
ของนั
ก
เรี
ย
น
๒. บอกความจาเป็นในการใช้สินค้าได้
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำ ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
กิ7.จกรรม
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับสินค้า
การทางานกลุ่ม
8. นักเรียนศึ
นแต่กลษำใบควำมรู
ะชั้นทำใบงำนที
4.
้ เรื่อง่ ๐๒
ควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำ ควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
วิตประจกาวัารเรี
นได้ยนรู้
จุในชี
ดประสงค์
๓. ประเมิ
นคุณธรรม
การวั
ดและประเมิ
นผลจริยธรรม
9.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นท
ำใบงำนเป็
น
กำรบ้
ำ
น
ใบงำนที
่
๐๓
5.
แบ่
ง
นั
ก
เรี
ย
นออกเป็
น
กลุ
ม
่
ตำมควำมเหมำะสม
และมอบหมำยให้
น
ก
ั
เรี
ย
นส
ำรวจ
และเขี
ย
นชื
อ
่
สิ
น
ค้
ำ
ที
ใ
่
ช้
๔.
วาดภาพระบายสี
ส
น
ิ
ค้
า
ได้
ความรู้
คุณลักนษณะอั
๑. ประเมิ
ความรูนพึ้เกีง่ยประสงค์
วกับ
ขั้นสรุ
ในชี
วิตปประจำวัน บันทึกลงใน ใบงำนที่ ๐๑ สินค้ำ
ทักษะ
๑.
บอกความหมายการใช้สินค้าได้
วิธีกความหมายและการใช้
าร
สินค้า
10.สุ่มครูนัแกละนั
กเรีำเสนอผลงำนหน้
ยนร่วมกันสรุปควำมหมำยของสิ
นค้ำ กำรใช้สินค้ำและควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
6.
เรียนน
ำชั้นเรียน
๑. การสื
่อสาร/การบอกเล่
า สินค้าได้
๒.
บอกความจ
าเป็นในการใช้
๑. ประเมินทัจากผลงานนั
เรียน
๒.
กษะการสื่อกสาร
7.
นั
ก
เรี
ย
นช่
ว
ยกั
น
บอกควำมหมำยของสิ
น
ค้
ำ
กำรใช้
ส
น
ิ
ค้
ำ
ควำมจ
ำเป็
น
ในกำรใช้
ส
น
ิ
ค้
ำ
๒.
การท
างานกลุ
ม
่
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับสินค้า
๒. สัการท
งเกตการท
างานกลุางาน
่ม
คุณธรรม
จริาวั
ยธรรม/คุ
ในชี
วิตประจ
นได้ ณลักษณะอันพึงประสงค์ 8. นักเรียนแต่ละชั้นทำใบงำนที่ ๐๒
เครืประเมิ
่องมือ นคุณธรรม จริยธรรม
๓.
9. ครูให้นักเรียนทำใบงำนเป็นกำรบ้ำน ใบงำนที่ ๐๓
๑. วาดภาพระบายสี
ใฝ่เรียนรู้
๔.
สินค้าได้
๑. แบบประเมิ
นผลการน
าเสนอผลงาน
คุณลักษณะอั
นพึงประสงค์
ขั
น
้
สรุ
ป
๒.
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ทักษะ
นผลงานนักเรียน
วิ๒.ธีกแบบประเมิ
าร
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของสินค้ำ กำรใช้สินค้ำและควำมจำเป็นในกำรใช้สินค้ำ
มุ่งมั่นอในการท
างาน า
๑๓.. การสื
สาร/การบอกเล่
๓. ประเมิ
แบบสังนเกตการท
างานรายบุ
๑.
จากผลงานนั
กเรียนคคล/กลุ่ม
๒. การทางานกลุม่
๔.
แบบประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
นพึงประสงค์
๒. สังเกตการทางาน
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.แบบบั
เครื่องมือนทึกคะแนนก่อนเรียน
๑. ใฝ่เรียนรู้
เกณฑ์
การประเมิ
น าเสนอผลงาน
๑. แบบประเมิ
นผลการน
๒. ความรับผิดชอบ
๑.
ผ่
า
นเกณฑ์
ร้
อ
ยละ
๗๐กเรียน
๒. แบบประเมินผลงานนั
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

แผนก�รจั
ดก�รเรียนรูบูรณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนก�รเรียนรูที่ ๑ เรื่อง สินค�ที่ใชประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สินค้ำที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
บูรณ�ก�รกลุ
่มส�ระก�รเรี
นธรรม ภำษำไทย
ภ�ษ�ไทย และศิ
และศิลลปะ
ปะเวลำ
เวล�2๒ชั่วชัโมง
่วโมงชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึ
กษ�ป
บูรณำกำรกลุ
่มสำระกำรเรียนรู
ยนรูส้สังคมศึ
ังคมศึกกษ�ศ�สน�และวั
ษำศำสนำและวัฒฒนธรรม
กษำปี
ที่ ๑ที่ ๑

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
**********************************************************************

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย ลงในภำพที่จำเป็นในชีวิต
และทำเครื่องหมำย  ลงในภำพทีไ่ ม่จำเป็นในชีวิต (๑๐ คะแนน)

 ๑)

 ๒)

 ๓)

 ๔)

 ๕)
ชื่อ-สกุล ....................................................................................เลขที่.................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
*******************************************************

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๑)  ๒) ๓) ๔)  ๕) 

๓๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและลงคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ แล้วขีด
เครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับเกณฑ์กำรประเมิน
แบบทดสอบก่อนเรียน
เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ
เลขที่
ชื่อ – สกุล
คะแนนเต็ม ......
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
สรุปรวม
ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(ลงชื่อ)..................................................
(..................................................)

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑

สินค้า
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนสินค้ำที่เห็นหรือรู้จกั ในชีวิตประจำวัน (๑๐ คะแนน)

ที่
๑

สินค้ำ
ตัวอย่ำง : ไอศกรีม

๒
๓
๔
๕

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

๓๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

บ ๑.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
สินค้าที่จาเป็น

�ชี้แ้แจง
จง ให
เครื่ออ่ งหมาย
เปนนและไม
เปนน หลัง
คคำำชี
ให้นนักักเรีเรียยนทํ
นทาำเครื
งหมำย √√ ในช
ในช่อองที
งที่ม่มีคีความจํ
วำมจาำเป็
และไม่จจําำเป็
หลัง(๑๐
สินคคะแนน)
าแตละประเภท (๑๐ คะแนน)
สินค้ำแต่ละประเภท

สินค้ำ
๑. กระเป๋ำนักเรียน
๒. เสื้อผ้ำ
๓. ขนม
๔. ของเล่นรำคำแพง
๕. น้ำอัดลม
๖. รถจักรยำน
๗. ผลไม้
๘. โทรศัพท์มือถือ
๙. ยำสีฟัน
๑๐. เกมคอมพิวเตอร์

จำเป็น

ไม่จำเป็น

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

ใบงานที่ ๐๓

บ ๑.๑/ผ ๑-๐๓

วาดภาพสินค้าที่ฉันชอบ
คำชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพและระบำยสี สินค้ำที่นักเรียนชอบ (๑๐ คะแนน)


ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

๓๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง สินค้า

คว�มหม�ยของสิ
นคน�ค้ำ
ควำมหมำยของสิ

สินค้คำ� หมำยถึ
หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขำยกั
ขายกัน เช่
เชน อำหำร
อาหาร เสือ้ ผ้ผำา รองเท้
รองเทำา ระเป๋
กระเปำ าน้นํำดื้า่มดื่มฯลฯ
ฯลฯ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

สินค้ำและสิ่งจำเป็นในชีวิต

อำหำร

เครื่องนุ่งห่ม

ยำรักษำโรค

๓๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน
คำชี้แจง :
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย
ระดับคะแนน
รำยกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรตรงต่อเวลำ

 ลงในช่องที่ตรงกับ

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ป ระเมิน
............../.................../................
............../.................../................

�รใหคะแนน
เกณฑ์กำรให้
ผลงำนหรือผลงานหรื
พฤติกรรมสอดคล้
องกับรำยกำรประเมิ
นสมบูรณ์ชนัดสมบู
เจน รณชัดเจน
อพฤติกรรมสอดคล
องกับรายการประเมิ
ผลงำนหรือผลงานหรื
พฤติกรรมสอดคล้
องกับรำยกำรประเมิ
นเป็นส่วนใหญ่
อพฤติกรรมสอดคล
องกับรายการประเมิ
นเปนสวนใหญ
ผลงำนหรือผลงานหรื
พฤติกรรมสอดคล้
องกับรำยกำรประเมิ
นบำงส่วน นบางสวน
อพฤติกรรมสอดคล
องกับรายการประเมิ

ให้
ให
ให้
ให
ให้
ให

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
เกณฑ์ก�รตัดสินคุณภ�พ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ชื่อ – สกุล

ที่

ควำมมีวินัย
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน

๒

๑

ควำมมีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อ
เสียสละ
๓ ๒ ๑

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

๓

๓

๒

๑

๒

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครัง้

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๓๘

๑

กำรตรงต่อ
เวลำ

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน

ควำมร่วมมือ
กันทำกิจกรรม

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

๓

๓

๓

๒

๑

๒

๑

๒

๑

ควำมตั้งใจ
ทำงำน
๓

๒

๑

กำรแก้ไข
ปัญหำ/หรือ
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑

รวม
๑๕คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครัง้

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คำชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่ำย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลกำรประเมิน
มำจำก ๓ ฝ่ำยเพื่อพิจำรณำในกำรตัดสินผลกำรประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรำยกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

๑

ตรง
ประเด็น

รำยกำรประเมิน
เคำรพผู้ฟัง

สร้ำง
สัมพันธภำพ

บรรลุ
เป้ำหมำย

รวม

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง
เกณฑ์กำรประเมิน (รวมคะแนนจำกผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙
คะแนน ดี

๔๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

 เพื่อน  ผู้สอน)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมำก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ระดับ

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง

:

ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
มีวินัย รับผิดชอบ
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รำยกำรประเมิน
-ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และ
โรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
-รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบตั ิได้
-รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลำด
-มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
-มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๘-๙
๖-๗
ต่ำกว่ำ ๕

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ชื่อแผน กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เวลำ ๒ ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีกำรวำงแผนเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีดุลยภำพในด้ำนกำรใช้บริกำร
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ กำรบริกำรในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำถึงควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำรใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียน
- นักเรียนสำรวจ และเขียนชื่อกำรบริกำรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- ตัวอย่ำงกำรบริกำร
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบควำมรู้
- ใบงำน 01
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๔๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
2. นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ กำรซื้อขำย จำกรถขำยสินค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำถึงควำมจำเป็นในกำรบริกำร ใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียน
๓. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำยของกำรบริกำร กำรใช้บริกำร ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม และมอบหมำยให้นักเรียนสำรวจ และบอกชื่อกำรบริกำรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บันทึกลงใน
ใบงำนที่ ๐๑ บริกำร
๕. สุ่มนักเรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของบริกำร กำรใช้บริกำร ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของบริกำร กำรใช้บริกำร และควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

๔๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
- ใบความรู้
- ความหมายและการใช้บริการ
ขั้นนำ
- ใบงานที่ ๐๑
- ความจาเป็นในการใช้บริการ
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
แผนกำรจั
ด
กำรเรี
ย
นรู
บ
้
ร
ู
ณำกำร
หน่
ว
ยกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เศรษฐี
น
อ
้
ย
:
หน่
ว
ยย่
อ
ยที
่
๑
ชี
ว
ต
ิ
พอเพี
ย
ง
แผนกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๒
เรื
อ
่
ง
กำรบริ
ก
ำรที
นชีวิตประจ
ำวัน
- ตั่ใวช้อย่ปาระโยชน์
ง บริการใ(ของจริ
ง/รูปภาพ)
- เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
ขั้นสอน
บูรณำกำรกลุ
่มสำระกำรเรี
้สังำคมศึ
กษำศำสนำและวั
นธรรม ภำษำไทย
ปะ่น เวลำ
โมง ชั้นประถมศึภาระงาน
กษำปีท/ี่ ๑ชิ้นงาน
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตั
ว
๒. นักยเรีนรู
ยนเล่
ประสบกำรณ์
กำรซื้อขำยฒจำกรถขำยสิ
นค้ำหรือร้ำนค้และศิ
ำในท้ลองถิ
แล้วร่ว2มกัชัน่วสนทนำ
-สื่อใบงานที
ถึกิงจควำมจ
ำเป็นในกำรใช้
บริกำร ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
/ แหล่่ ง๐๑
เรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กรรม (เวลำ
2 ชั่วโมง)
กิ
จ
กรรม
- ใบความรู้
- ความหมายและการใช้บริการ
ขั้นนำ
๓.
นั
ก
เรี
ย
นศึ
ก
ษำใบควำมรู
้
เรื
อ
่
ง
ควำมหมำยของบริ
ก
ำร
กำรใช้
บ
ริ
ก
ำร
ควำมจ
ำเป็
น
ในกำรใช้
บ
ริ
ก
ำร
- ใบงานที่ ๐๑
- ความจาเป็นในการใช้บริการ
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๔.
-การวั
ตัวอย่ดและประเมิ
าง บริการ น(ของจริ
-จุดเขีประสงค์
ยนสื่อสารด้
วยคยนรู
าและประโยคง่
ายๆ
การเรี
้
ขั้นแบ่
สอนงนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม และมอบหมำยให้นักเรียนสำรวจและเขียนชื่อบริกำรที่ใช้
ผล ง/รูปภาพ)
ในชี
ว
ต
ิ
ประจ
ำวั
น
บั
น
ทึ
ก
ลงใน
ใบงำนที
่
๐๑
บริ
ก
ำร
ภาระงาน
ชิ้นงาน้เกี่ยวกับ
-ความรู
วาดภาพและระบายสี
สิ่งของรอบตัว
๒. นักเรียนเล่ำประสบกำรณ์ กำรซื้อขำย จำกรถขำยสินค้ำหรือร้ำนค้ำในท้องถิ่น แล้วร่วมกันสนทนำ
้
๑. ประเมิน/ความรู
๕.
สุ
ม
่
นั
ก
เรี
ย
นน
ำเสนอผลงำนหน้
ำ
ชั
น
้
เรี
ย
น
- ใบงานที
่ ๐๑
ถึงควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
๑. บอกความหมายการใช้บริการได้
ความหมายและการใช้
สินค้า
๖.
นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของบริกำร กำรใช้บริกำร ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
กิจกรรม
๒. บอกความจาเป็นในการใช้บริการได้
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
ขั๓.้นนัสรุกปเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำยของบริกำร กำรใช้บริกำร ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับบริการในชีวิต
การทางานกลุ่ม
7. แบ่
ครูแงละนั
กยเรีนออกเป็
ยนร่วมกันนกลุสรุ่มปตำมควำมเหมำะสม
ควำมหมำยของบริกและมอบหมำยให้
ำร กำรใช้บริกำรนักและควำมจ
ำเป็นในกำรใช้
บบริริกกำร
ประจ
าวั
น
ได้
๔.
นั
ก
เรี
เรี
ย
นส
ำรวจและเขี
ย
นชื
อ
่
ำรที
ใ
่
ช้
๓.
ประเมิ
นคุณธรรม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมิ
นผลจริยธรรม
๔.
วาดภาพระบายสี
ได้
ในชีวิตประจำวัน บันทึกลงใน ใบงำนที่ ๐๑ บริกำร
คุณลักนษณะอั
ความรู
้
๑. ประเมิ
ความรูนพึ้เกีง่ยประสงค์
วกับ
๕.
สุ
ม
่
นั
ก
เรี
ย
นน
ำเสนอผลงำนหน้
ำ
ชั
น
้
เรี
ย
น
ทั๑.กษะ
วิธีกความหมายและการใช้
าร
บอกความหมายการใช้บริการได้
สินค้า
๖. นักเรียนช่วยกันบอกควำมหมำยของบริกำร กำรใช้บริกำร ควำมจำเป็นในกำรใช้บริกำร
๑๒.. การสื
่อสาร/การบอกเล่
า บริการได้
๑.
ประเมิ
น
จากผลงานนั
ก
เรียน
บอกความจ
าเป็นในการใช้
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
ขั้นสรุป
๒. เขี
การท
ม่
๒. สัการท
งเกตการท
๓.
ยนคางานกลุ
าและประโยคเกี
่ยวกับบริการในชีวิต
างานกลุางาน
่ม
คุประจ
ณธรรม
จริ
ย
ธรรม/คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์
7.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
ควำมหมำยของบริ
ก
ำร
กำรใช้
บ
ริ
ก
ำร
และควำมจ
ำเป็
น
ในกำรใช้
บ
ริ
ก
ำร
เครื
อ
่
งมื
อ
าวันได้
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
๒๔.. วาดภาพระบายสี
ใฝ่เรียนรู้
๑. แบบประเมิ
นผลการน
าเสนอผลงาน
ได้
คุณลักษณะอั
นพึงประสงค์
๒.
ความรับผิดชอบ
๒.
นผลงานนักเรียน
ทักษะ
วิธีกแบบประเมิ
าร
๓.
มุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
๓.
แบบสังนเกตการท
างานรายบุ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๑. ประเมิ
จากผลงานนั
กเรียนคคล/กลุ่ม
๔.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. การทางานกลุม่
๒. แบบประเมิ
สังเกตการทนางาน
๕.แบบบั
น
ทึ
ก
คะแนนก่
อนเรียน
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
เกณฑ์
การประเมิ
น าเสนอผลงาน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๑. แบบประเมิ
นผลการน
๑.
านเกณฑ์ ร้นอผลงานนั
ยละ ๗๐กเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
๒. ผ่แบบประเมิ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบ รู ณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวติ พอเพียง แผนก�รเรียนรูท ่ี ๒ เรือ่ ง ก�รบริก�รทีใ่ ชประโยชน์ในชีวติ ประจำ�วัน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรบริกำรที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
บูรณ�ก�รกลุม่ ส�ระก�รเรียนรูส งั คมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม ภ�ษ�ไทย และศิลปะ เวล� ๒ ชัว่ โมง ชัน้ ประถมศึกษ�ปท่ี ๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๒-๐๑

บริการ
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบริกำรที่เห็นหรือรูจ้ ักในชีวิตประจำวัน (๑๐ คะแนน)

ที่
๑

บริกำร
ตัวอย่ำง : บริกำรซัก – รีด

๒
๓
๔
๕

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง สินค้า

ควำมหมำยของสิ
คว�มหม�ยของสิ
นคน�ค้ำ

สินค้คำ� หมำยถึ
หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขำยกั
ขายกัน เช่
เชน อำหำร
อาหาร เสือ้ ผ้ผำา รองเท้
รองเทำา ระเป๋
กระเปำ าน้ำดื
นํ้า่มดื่มฯลฯ
ฯลฯ

๔๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สินค้ำและสิ่งจำเป็นในชีวิต

อำหำร

เครื่องนุ่งห่ม

ยำรักษำโรค

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

แบบประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รำยกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรตรงต่อเวลำ

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินบำงส่วน

ให้
ให้
ให้

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๔๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ – สกุล

ควำมมีน้ำใจ กำรรับฟัง กำรแสดง กำรตรงต่อ
ควำมมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น
เวลำ
เสียสละ

๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรแก้ไข
กำรรับฟัง ควำมตั้งใจ ปัญหำ/หรือ
ควำมคิดเห็น ทำงำน
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
ควำม
ร่วมมือกัน
ทำกิจกรรม

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๕๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

รวม
๑๕
คะแนน

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คำชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่ำย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลกำรประเมิน
มำจำก ๓ ฝ่ำยเพื่อพิจำรณำในกำรตัดสินผลกำรประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรำยกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของเพื่อน
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รำยกำรประเมิน
เคำรพผู้ฟัง

สร้ำง
สัมพันธภำพ

บรรลุ
เป้ำหมำย

รวม

ระดับ

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์กำรประเมิน (รวมคะแนนจำกผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน ปรับปรุง
๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๒๔ – ๒๙
คะแนน ดี
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมำก

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

รำยกำรประเมิน

มีวินัย รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

-รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลำด
มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน

-มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
-มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๘-๙
๖-๗
ต่ำกว่ำ ๕

๕๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 ชื่อแผน ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

เวลำ ๒ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรรู้จักใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกร
- นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวันแล้วร่วมกันสนทนำ
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- บัตรภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

๕๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

2. นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ กระดำษ เสื้อผ้ำ อำหำร ไฟฟ้ำ น้ำ แล้วร่วมกันสนทนำซักถำมว่ำสิ่ง
นั้นคืออะไร อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร้ำงขึ้น
3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำย ของทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวันและทรัพยำกรที่เป็นสมบัติของส่วนรวม
4. ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกร
5. มอบหมำยนักเรียนทำใบงำน 01
6. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
7. นักเรียนชั้น ป.๑ วำดภำพทรัพยำกรที่ฉันชอบ (ใบงำน ๐๒)
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย ประเภทของทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชัน้ ปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ

กิจกรรมกำรเรียนรู้

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
- ใบความรู้
- ความหมายของทรัพยากร
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒
- เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทรัพ- ยำกรในชี
วิตประจำวัน
ตัวอย่าง ทรัพยากร
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึก(ของจริ
ษำปีทง/รูี่ ๑ปภาพ)
งาน้
สืภาระงาน
่อ / แหล่/งเรีชิย้นนรู
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
ใบงานที่ ๐๑
- ใบความรู
้ - ๐๒
- ความหมายของทรัพยากร
ขั้นนำ
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒
- เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
-การวั
ตัวอย่ดและประเมิ
าง ทรัพยากร
-จุดวาดภาพและระบายสี
ขั้นสอน
ประสงค์การเรียนรู้ สิ่งของรอบตัว
นผล
(ของจริ
ง
/รู
ป
ภาพ)
2. นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน เช่น ดินสอ กระดำษ เสื้อผ้ำ อำหำร ไฟฟ้ำ
ความรู้
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
ภาระงาน
/ ชิ้นงาน ทรัพยากร
น้ำ แล้วร่วมกันสนทนำซักถำมว่ำสิ่งนั้นคืออะไร อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร้ำงขึ้น
๑. บอกควำมหมำยของทรัพยำกรได้
ความหมายและการใช้
ใบงานที
่
- ๐๒ ่อสาร
กิจกรรม
2. เขียนคำและประโยคเกี่ยวกับทรัพยำกรได้
๒. ประเมิน๐๑
ทักษะการสื
3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำย ของทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวันและทรัพยำกรที่เป็นสมบัติ
3. วำดภำพระบำยสีทรัพยำกรได้
การทางานกลุ่ม
ของส่วนรวม
ษะ การเรียนรู้
จุทัดกประสงค์
๓. ประเมิ
นคุณธรรม
การวั
ดและประเมิ
นผลจริยธรรม
4. ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกร
๑. กำรสื้ ่อสำร/กำรบอกเล่ำ
ความรู
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
๑. ประเมินความรูพึ้เกีง่ยประสงค์
วกับ
5.
มอบหมำยนั
ก
เรี
ย
นท
ำใบงำน
01
๒. บอกควำมหมำยของทรั
การทางานกลุม่
๑.
พยำกรได้
วิธีกความหมายและการใช้
าร
ทรัพยากร
คุณเขีธรรม
จริยธรรม/คุณลั่ยกวกั
ษณะอั
งประสงค์ 6. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
2.
ยนคำและประโยคเกี
บทรันพพึยำกรได้
๑. ประเมินจากผลงานนั
เรียน
๒.
ทักษะการสื่อกสาร
7. นักเรียนชั้น ป.๑ วำดภำพทรัพยำกรที่ฉันชอบ (ใบงำน ๐๒)
๓. ใฝ่
เรียนรู้
3.
วำดภำพระบำยสี
ทรัพยำกรได้
๒. สัการท
งเกตการท
างาน
างานกลุ่ม
ขั้นสรุป
ความรับผิดชอบ
ทั๒.กษะ
เครืประเมิ
่องมือ นคุณธรรม จริยธรรม
๓.
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
๓. กำรสื
มุ่งมั่นอในการท
างาน ำ
๑.
สำร/กำรบอกเล่
๑. แบบประเมิ
นผลการน
าเสนอผลงาน
คุณลักษณะอั
นพึงประสงค์
๔. การท
อยู่อย่างานกลุ
างพอเพีม่ ยง
๒.
๒.
แบบประเมิ
น
ผลงานนั
กเรียน
วิธีการ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ประเมิ
แบบสังนเกตการท
างานรายบุ
๑.
จากผลงานนั
กเรียนคคล/กลุ่ม
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔. สัแบบประเมิ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.
งเกตการทนางาน
๒. ความรับผิดชอบ
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
เครื่องมือ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
ผ่านเกณฑ์ ร้นอผลการน
ยละ ๗๐าเสนอผลงาน
๑. แบบประเมิ
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบูรณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนก�รเรียนรูที่ ๓ เรื่องทรัพย�กรในชีวิตประจำ�วัน
บูรณ�ก�รกลุ่มสำ�ระก�รเรียนรูสังคมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม ภ�ษ�ไทย และศิลปะ เวล� ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษ�ปที่ ๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๑

ทรัพยากรของเรา
คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย √ หน้ำทรัพยำกรทีม่ ีในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)











ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขที่.................

๕๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๒

ทรัพยากรที่ฉันชอบ
คำชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพระบำยสีทรัพยำกรในท้องถิ่นที่นักเรียนชอบมำกที่สุด
(๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ …………………
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง ทรัพยากร

ทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดินสอ

น้ำ

เสื้อผ้ำ

อำหำร

ทรัพยำกรที่เป็นสมบัติส่วนรวม

๕๘

โต๊ะ

เก้ำอี้

น้ำประปำ

สนำมเด็กเล่น

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รำยกำรประเมิน

๓

ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรตรงต่อเวลำ

ระดับคะแนน
๒

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินบำงส่วน

ให้
ให้
ให้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียนแล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

ควำมมีวินัย
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

ควำมมีน้ำใจ กำรรับฟัง กำรแสดง กำรตรงต่อ
เอื้อเฟื้อ ควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น
เวลำ
เสียสละ

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๖๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรแก้ไข
กำรรับฟัง ควำมตั้งใจ ปัญหำ/หรือ
ควำมคิดเห็น ทำงำน
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
ควำม
ร่วมมือกัน
ทำกิจกรรม

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คำชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่ำย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลกำรประเมิน
มำจำก ๓ ฝ่ำยเพื่อพิจำรณำในกำรตัดสินผลกำรประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรำยกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตรง
ประเด็น

รำยกำรประเมิน
เคำรพ
สร้ำง
ผู้ฟัง สัมพันธภำพ

บรรลุ
เป้ำหมำย

รวม

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์กำรประเมิน (รวมคะแนนจำกผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน
ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙
คะแนน
ดี

๖๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมำก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

รำยกำรประเมิน

มีวินัย รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

-รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลำด
มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน

-มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย

อยู่อย่ำงพอเพียง

-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่ำงประหยัด

-มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
-ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ
-ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๒
๗-๙
ต่ำกว่ำ ๖

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 ชื่อแผน กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน

เวลำ ๒ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรรู้จักใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกร
- นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวันแล้วร่วมกันสนทนำ
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- บัตรภำพ
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบควำมรู้
กำรวัดและประเมินผล
- ประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน

๖๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
2. นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำ ไฟฟ้ำ ดิน ต้นไม้ โต๊ะ เก้ำอี้ แล้วร่วมกันสนทนำซักถำมว่ำสิ่ งนั้นคืออะไร
อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร้ำงขึ้น
3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำย และประเภทของทรัพยำกรพร้อมทั้งช่วยกันบอกควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของ
ทรัพยำกร
4. ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย ประเภทของทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกร
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๖๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมาย และประเภทของ
ทรัพยากรได้
๒. บอกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได้
๔. วาดภาพระบายสีทรัพยากรได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๒. การทางานกลุม่
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ใฝ่เรียนรู้
๒. ความรับผิดชอบ
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๔. อยู่อย่างพอเพียง

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
-เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
ขั้นนำ
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
2. นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำ ไฟฟ้ำ ดิน ต้นไม้ โต๊ะ เก้ำอี้ แล้ว
ร่วมกันสนทนำซักถำมว่ำสิ่งนั้นคืออะไร อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร้ำงขึ้น
3. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำย และประเภทของทรัพยำกรพร้อมทั้งช่วยกันบอกควำมหมำย
ของทรัพยำกร วิธีกำรใช้ทรัพยำกร โดยครูช่วยอธิบำยเพิ่มเติม
4. ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน
๕. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
ขั้นสรุป
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย ประเภทของทรัพยำกร และกำรใช้ทรัพยำกร

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายและการใช้ทรัพยากร
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
การทางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ตัวอย่าง ทรัพยากร (ของจริง/รูปภาพ)

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง กําาใชทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
แผนกำรจัดบูกำรเรี
ยนรู้บูรณำกำร
หน่วยกำรเรี
้ที่ ก๑ษาศาสนาและวั
เศรษฐีน้อย : หน่ฒวนธรรม
ยย่อยที่ ภาษาไทย
๑ ชีวิตพอเพีและศิ
ยง ลแผนกำรเรี
ทรัพกยำกรในชี
รณาการกลุ
มสําระการเรี
ยนรูสยังนรู
คมศึ
ปะ เวลาย๒นรูชั้ท่วี่ 4โมงเรื่อชัง้นกำรใช้
ประถมศึ
ษาปที่ ๑วิตประจำวัน

ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
เรื่อง ทรัพยำกร

ทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
เช่น ป่ำไม้ แม่น้ำ ภูเขำ ทะเล น้ำตก พื้นดิน เป็นต้น

น้ำตก

ป่ำไม้

ภูเขำ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

ทรัพยำกรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

น้ำ

ดินสอ

ไฟฟ้ำ

โต๊ะ-เก้ำอี้

เสื้อผ้ำ

๖๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รำยกำรประเมิน

๓

ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรตรงต่อเวลำ

ระดับคะแนน
๒

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินบำงส่วน

ให้
ให้
ให้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

ควำมมีวินัย
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

ควำมมีน้ำใจ กำรรับฟัง กำรแสดง
เอื้อเฟื้อ ควำมคิดเห็น ควำมคิดเห็น
เสียสละ

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

กำรตรงต่อ
เวลำ
๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๗๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรแก้ไข
กำรรับฟัง ควำมตั้งใจ ปัญหำ/หรือ
ควำมคิดเห็น ทำงำน
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
ควำม
ร่วมมือกัน
ทำกิจกรรม

กำรแสดง
ควำม
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คำชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่ำย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลกำรประเมิน
มำจำก ๓ ฝ่ำยเพื่อพิจำรณำในกำรตัดสินผลกำรประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรำยกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของเพื่อน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รำยกำรประเมิน
เคำรพ
สร้ำง
ผู้ฟัง สัมพันธภำพ

บรรลุ
เป้ำหมำย

รวม

ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์กำรประเมิน (รวมคะแนนจำกผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน
ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙
คะแนน
ดี

๗๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมำก

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

รำยกำรประเมิน

มีวินัย รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

-รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลำด
มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน

-มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย

อยู่อย่ำงพอเพียง

-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่ำงประหยัด

-มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
-ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ
-ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๒
๗-๙
ต่ำกว่ำ ๖

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 ชื่อแผน กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด เวลำ ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน

กำรรู้จักใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำและรักษำสิ่งแวดล้อม
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
- ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้ให้
นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
- ครูอธิบำยควำมหมำยของทรัพยำกร ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
- นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวันแล้วร่วมกันสนทนำ
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ 01
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

๗๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดกิจกรรม
ขั้นนำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
2. นักเรียนดูของจริง/รูปภำพที่เป็นทรัพยำกรในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำ ไฟฟ้ำ ดิน ต้นไม้ โต๊ะ เก้ำอี้ แล้วร่วมกันสนทนำซักถำมว่ำสิ่ งนั้นคืออะไร
อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร้ำงขึ้น และใช้ประโยชน์อย่ำงไร
3. นักเรียนร่วมกันบอกวิธีกำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด
4. ครูอธิบำย ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
6. นักเรียนวำดภำพทรัพยำกรในโรงเรียนที่ฉันชอบ
7. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำย ประเภทของทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำงประหยัด
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๗๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงาน
- ตัวอย่าง ทรัพยากร
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรใช้ทรัพยำกรในชี
(ของจริวงิต/รูประจ
ปภาพ)ำวันอย่ำงประหยัด
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึภาระงาน
กษำปีท/ี่ ๑ชิ้นงาน
-สื่อใบงาน
/ แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
- ใบความรู้
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ขั้นนำ
-การวั
ใบงาน
-จุดเขีประสงค์
ยนสื่อสารด้
วยคยนรู
าและประโยคง่
ายๆ
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
การเรี
้
ดและประเมินผล
-๑.ตัวประเมิ
อย่างนทรั
พยากร
-ความรู
วาดภาพและระบายสี
สิ่งของรอบตัว
ขั้นสอน
้
ความรู
้เกี่ยวกับ
(ของจริ
ง
/รู
ป
ภาพ)
2.
นั
ก
เรี
ย
นดู
ข
องจริ
ง
/รู
ป
ภำพที
เ
่
ป็
น
ทรั
พ
ยำกรในชี
ว
ต
ิ
ประจ
ำวั
น
เช่
น
น้
ำ
ไฟฟ้
ำ
ดิ
น
ต้
น
ไม้
โต๊
ะ
เก้
ำ
อี
้
แล้
ว
๑. บอกความหมาย และประเภทของ
ความหมายและการใช้
ทรัพยากร
ภาระงาน
/
ชิ
น
้
งาน
ร่
ว
มกั
น
สนทนำซั
ก
ถำมว่
ำ
สิ
ง
่
นั
น
้
คื
อ
อะไร
อะไรเกิ
ด
ขึ
น
้
เอง
อะไรที
ค
่
นสร้
ำ
งขึ
น
้
และใช้
ป
ระโยชน์
อ
ย่
ำ
งไร
ทรัพยากรได้
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
- ใบงาน
กิจกรรม
๒. บอกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้
การทางานกลุ่ม
3.
นั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
บอกวิ
ธ
ก
ี
ำรใช้
ท
รั
พ
ยำกรในชี
ว
ต
ิ
ประจ
ำวั
น
อย่
ำ
งประหยั
ด
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได้
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
4. ครูอธิบำย ประเภทของทรัพยำกรและวิธีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด
วาดภาพระบายสี
คุณดลัและประเมิ
กษณะอันนพึผล
งประสงค์
จุ๔.ดประสงค์
การเรียนรูท้ รัพยากรได้
การวั
5. ครูสุ่มนักเรียนออกมำนำเสนอข้อมูลหน้ำชั้นเรียน
ทัความรู
กษะ ้
วิธีกประเมิ
าร นความรู้เกี่ยวกับ
๑.
6.
นั
ก
เรี
ย
น
วำดภำพทรั
พ
ยำกรในโรงเรี
ย
นที
ฉ
่
น
ั
ชอบ
๑.
การสื
อ
่
สาร/การบอกเล่
า
๑.
ประเมิ
นจากผลงานนักทเรีรัยพนยากร
๑. บอกความหมาย และประเภทของ
ความหมายและการใช้
7.
ท
ำแบบทดสอบหลั
ง
เรี
ย
น
๒. การท
างานกลุม่
๒.
งเกตการท
างาน ่อสาร
ทรัพยากรได้
๒. สัประเมิ
นทักษะการสื
ขั
น
้
สรุ
ป
คุ๒.ณบอกการใช้
ธรรม จริยทธรรม/คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์
เครืการท
่องมือางานกลุ่ม
รัพยากรอย่างประหยัดได้
8.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
ควำมหมำย
ประเภทของทรั
พ
ยำกร
กำรใช้
ท
รั
พ
ยำกรอย่
ำ
งประหยั
ด
๕.
ใฝ่
เ
รี
ย
นรู
้
๑. แบบประเมิ
ผลการน
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได้
๓.
ประเมินคุณนธรรม
จริยาเสนอผลงาน
ธรรม
๒. วาดภาพระบายสี
ความรับผิดชอบ ทรัพยากรได้
๒. แบบประเมิ
น
ผลงานนั
ก
เรียน
๔.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.
มุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
๓.
ทักษะ
วิธีกแบบสั
าร งเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔.
อยู
อ
่
ย่
า
งพอเพี
ย
ง
๔. ประเมิ
แบบประเมิ
นคุณลักษณะอั
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๑.
นจากผลงานนั
กเรียนนพึงประสงค์
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
๒. การทางานกลุม่
๒. สังเกตการทางาน
๑.
นเกณฑ์
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครืผ่่อางมื
อ ร้อยละ ๗๐
๕. ใฝ่เรียนรู้
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. ความรับผิดชอบ
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

ขอบเขตเนื้อหา
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบ รู ณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวติ พอเพียง แผนก�รเรียนรูท ่ี ๕ เรือ่ ง ก�รใชทรัพย�กรในชีวติ ประจำ�วันอย่�งประหยัด
บูรณ�ก�รกลุ่มส�ระก�รเรียนรูสังคมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม ภ�ษ�ไทย และศิลปะ เวล� ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษ�ปที่ ๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๕-๐๑

ทรัพยากรที่ฉันชอบ
คำชี้แจง

ให้นักเรียนวำดภำพทรัพยำกรในโรงเรียนที่ฉันชอบ (๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล ………………………………………………….……….………....……เลขที…่ ……………………

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
**********************************************************************

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย ลงในภำพที่จำเป็นในชีวิต
และทำเครื่องหมำย  ลงในภำพทีไ่ ม่จำเป็นในชีวิต (๑๐ คะแนน)

 ๑)

 ๒)

 ๓)

 ๔)

 ๕)
ชื่อ-สกุล ....................................................................................เลขที่................
๗๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
*******************************************************

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๑)  ๒) ๓) ๔)  ๕) 

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน ทดสอบนักเรียนหลังเรียนและลงคะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับเกณฑ์กำรประเมิน

เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แบบทดสอบหลังเรียน
ร้อยละ
คะแนนเต็ม ......
คะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

สรุปรวม
ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(ลงชื่อ)..................................................
(..................................................)

๘๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบประเมินผลกำรนำเสนอผลงำนนักเรียน
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รำยกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
วิธีกำรนำเสนอผลงำน
กำรนำไปใช้ประโยชน์
กำรตรงต่อเวลำ

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินบำงส่วน

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ชื่อ – สกุล

ควำมมีวินัย
๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๒

๑

ควำมมีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อ
เสียสละ
๓ ๒ ๑

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

๓

๓

๒

๑

๒

๑

กำรตรงต่อ
เวลำ
๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครัง้

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

๘๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ควำมร่วมมือ
กันทำกิจกรรม

กำรแสดง
ควำมคิดเห็น

กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น

๓

๓

๓

๒

๑

๒

๑

๒

๑

ควำมตั้งใจ
ทำงำน
๓

๒

๑

กำรแก้ไข
ปัญหำ/หรือ
ปรับปรุง
ผลงำนกลุ่ม
๓ ๒ ๑

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครัง้
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ำกว่ำ ๘

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
คำชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝ่ำย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลกำรประเมิน
มำจำก ๓ ฝ่ำยเพื่อพิจำรณำในกำรตัดสินผลกำรประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรำยกำรประเมินโดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมำยถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำมำรถเป็นแบบอย่ำงของเพื่อน
ที่
๑

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รำยกำรประเมิน
เคำรพ
สร้ำง
ผู้ฟัง
สัมพันธภำพ

บรรลุ
เป้ำหมำย

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง

 เพื่อน  ผู้สอน)

เกณฑ์กำรประเมิน (รวมคะแนนจำกผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
คะแนน
ปรับปรุง
๑๒ – ๑๗
๑๘ – ๒๓
คะแนน
พอใช้
๒๔ – ๒๙
คะแนน
ดี
๓๐ – ๓๖
คะแนน
ดีมำก

๘๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

รวม

ระดับ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีดเครื่องหมำย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
มีวินัย รับผิดชอบ
ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในกำร
ทำงำน
อยู่อย่ำงพอเพียง

รำยกำรประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

-ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว และ
โรงเรียน มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ใน
ชีวิตประจำวัน
-รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบตั ิได้
-รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลำด
-มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
-มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
-ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่ำงประหยัด
-ใช้อุปกรณ์กำรเรียนอย่ำงประหยัดและรู้คณ
ุ ค่ำ
-ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์กำรให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๒
๗-๙
ต่ำกว่ำ ๖

ระดับคุณภำพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน

ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อหน่วย ออมไว้ไม่ขัดสน
จำนวนเวลำเรียน ๑๐ ชั่วโมง

จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 5 แผน

สำระสำคัญของหน่วยย่อย
กำรประกอบอำชีพจะประสบผลสำเร็จได้ ผู้ประกอบอำชีพนั้นจะต้องศึกษำข้อมูลของลักษณะงำนอำชีพ ตำม
ควำมสนใจและควำมถนัด มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพนั้นและเห็นถึงควำมสำคัญของอำชีพในกำรสร้ำงรำยได้เลี้ยงชีพตนและ
ครอบครัว และเมื่อมีรำยได้ควรที่จะรู้จักกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน เพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรที่ไม่เกินตัวและคุ้มค่ำ
จัดทำรำยรับรำยจ่ำย รู้จักกำรเก็บออมไว้ ย่อมส่งผลดีต่อสภำพควำมเป็นอยู่ในกำรดำเนินชีวิต
มำตรฐำนและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๑
มฐ. ส ๓.๒
มฐ. ท ๑.๑
มฐ. ท ๒.๑
มฐ. ง ๑.๑
มฐ. ศ ๑.๑
มฐ. ค ๑.๒

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ป.๑/๑
ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๑/๘
ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓
ป.๑/๓
ป.๑/๑

ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
ทำงำนดีมีควำมสุข
รำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง
กำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และกำรออม

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

โครงสร้ำงของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่
1

๙๐

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

ออมไว้ไม่ขัดสน

1

ทำงำนดีมีควำมสุข

2 ชั่วโมง

2

รำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว

2 ชั่วโมง

3

วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง

2 ชั่วโมง

4

หลักในกำรใช้จ่ำย

2 ชั่วโมง

5

กำรออมเงิน

2 ชั่วโมง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เวลำ

หมำยเหตุ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

ความหมายของการออม
- ประเภทของการออม
- การอ่านและเขียนสื่อสาร
-

การออมเงิน

แผนที่ ๕ ( ๒ ช.ม. )
หลักในการใช้จ่าย

แผนที่ ๔ ( ๒ ช.ม. )

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๑๐ ชั่วโมง )

- หลักในการใช้จ่าย
- การเขียนสื่อสารหลักในการใช้จา่ ย
- การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

- ความหมายประเภทและความสาคัญของการทางานที่ดี
- ผลที่เกิดจากการทางานที่ดี
- วิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
- การเขียนสื่อสารอธิบายวิธีการประกอบอาชีพ
- การสร้างงานทัศนศิลป์ถา่ ยทอดอาชีพที่ดี

ทางานดีมีความสุข

แผนที่ ๑ ( ๒ ช.ม. )

- การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
- ประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว
- อ่านออกเสียง เขียนเรื่อง การใช้เงินในชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

แผนที่ ๓ ( ๒ ช.ม. )

- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
- การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
- การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
- บวกลบจานวนเงินจากบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- วาดภาพระบายสีการมีรายได้ที่พบเห็นในสังคม

รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

แผนที่ ๒ ( ๒ ช.ม. )

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขดั สน

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน ทำงำนดีมีควำมสุข

เวลำ ๒ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรทำงำนที่สุจริต ทำให้เกิดรำยได้อย่ำงภำคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีควำมสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรเรียนรู้
- เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับอำชีพที่สุจริต และลักษณะงำนของแต่ละอำชีพได้โดย
ศึกษำจำก แหล่งสืบค้นต่ำงๆ เช่น ห้องสมุด หรือ ชุมชน
- ให้นักเรียนได้ศึกษำและเรียนรู้โดยกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จริงจำกคนที่ประกอบอำชีพในชุมชนที่
สร้ำงรำยได้จนประสบผลสำเร็จ
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐2
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

๙๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูอธิบำยให้เด็กฟัง
3. ครูเตรียมภำพ กำรทำนำ และกำรทำไร่ทำสวน นักเรียนดูภำพแล้วสนทนำกันว่ำในภำพนั้นเป็นตัวอย่ำงกำรทำงำนที่ดี ครูแจ้งจุดประสงค์
กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
4. ครูสนทนำร่วมกับนักเรียน อภิปรำยเกี่ยวกับกำรทำงำนที่ดี แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกำรทำงำนที่ดี และสร้ำงรำยได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนว่ำมีอะไรบ้ำง
5. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน ออกมำหน้ำชั้นเรียน แล้วเล่ำเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนว่ำประกอบอำชีพอะไรบ้ำง คนในครอบครัวมีควำมสุข
หรือไม่อย่ำงไรกับกำรประกอบอำชีพนั้น เพื่อนๆในห้องช่วยกันซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นว่ำครอบครัวของนักเรียนประกอบอำชีพ
เหมือนหรือแตกต่ำงอะไรบ้ำงกับตัวแทนนักเรียนที่เลือกออกมำหน้ำชั้น
6. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน ศึกษำ เรื่อง ทำงำนดีมีควำมสุข โดยครูคอยกำกับดูแล จำกนั้นนักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ ครูสุ่มนักเรียนแต่ละชั้น
นำเสนอหน้ำชั้นเรียน
7. นักเรียน ทำใบงำนที่ ๐๒
8. นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรทำงำนที่ดีและก่อให้เกิดควำมสุขอย่ำงไร โดยให้นักเรียนเสนอ คนละ ๑ ประเด็น
9. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยและสรุปกำรเรียนรู้ของกำรทำงำนดีมีควำมสุขแล้วบันทึกผลกำรสรุปลงในสมุด
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐2

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทำงำนดีมีควำมสุข
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและภำษำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๙๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แหล่งเรีมยีคนรู
้ ข
ขอบเขตเนื้อหำ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
กิจกรรม
(เวลำ ๒ยชันรู
่วโมง)
หน่วยกำรเรี
้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องสื่อท/ำงำนดี
วำมสุ
๑. ใบควำมรู้
- ควำมหมำยประเภทและควำมส
ำคั
ญ
ขั
น
้
น
ำ
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
๒. ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
ของกำรทำงำนที่ดี
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
สืภำระงำน
่อ / แหล่/งเรีชิย้นนรู
ขอบเขตเนื
อ
้
หำ
กิ
จ
กรรม
(เวลำ
๒
ชั
ว
่
โมง)
งำน้
- ผลที่เกิดจำกกำรทำงำนที่ดี
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูอธิบำยให้เด็กฟัง
๑.
ใบควำมรู
ขั้นนสอน
ำ
- วิควำมหมำยประเภทและควำมส
- ใบงำนที
่ ๐๑้ – ๐๒
ธีกำรและประโยชน์กำรทำงำนเพืำคั่อญช่วยเหลือ
๑.
ี้แจงตั
วชี้วัดชักำรท
้นปี และจุ
ประสงค์กำไร่
ำรเรี
ยนรู้ให้นันกักเรีเรียยนดู
นทรำบ
ของกำรท
ำงำนทีว่ดี และส่วนรวม
ตนเอง ครอบครั
3. ครูเชตรี
ยมภำพ
ำนำ ดและกำรท
ทำสวน
ภำพแล้วสนทนำกันว่ำในภำพนั้นเป็นตัวอย่ำง ๒. ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
ภำระงำน / ชิ้นงำน
2.
ท
ำแบบทดสอบก่
อ
นเรี
ย
น
โดยครู
อ
ธิ
บ
ำยให้
เ
ด็
ก
ฟั
ง
- ผลที
เ
่
กิ
ด
จำกกำรท
ำงำนที
ด
่
ี
กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ถำ่ ยทอดอำชีพที่ดี
กำรทำงำนที่ดี ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- วิธีกำรและประโยชน์กำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ขั้นครู
สอน
4.
สนทนำร่วมกับนักเรียน อภิปรำยเกี่ยวกับกำรทำงำนที่ดี แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำง
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
3. ครูำงำนที
เตรียมภำพ
กำรท
ำนำ และกำรท
ำไร่ทวำสวน
เรียนดู
ำพแล้ำวงสนทนำกันว่ำในภำพนั้นเป็นตัวอย่ำง
กำรท
่ดี และสร้
ำงรำยได้
ให้แก่ครอบครั
และชุนัมกชนว่
ำมีภอะไรบ้
จุดประสงค์
การวัดและประเมินผล
กำรท
ำงำนที
ด
่
ี
ครู
แ
จ้
ง
จุ
ด
ประสงค์
ก
ำรเรี
ย
นให้
น
ก
ั
เรี
ย
นทรำบ
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ถำ่ ยทอดอำชีพที่ดี
5. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน ออกมำหน้ำชั้นเรียน แล้วเล่ำเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนว่ำประกอบอำชีพ
ความรู้
4. ครูสำนทนำร่
วมกับนักเรียวมีนคอภิ
ปรำยเกี
่ดี แล้วให้นักพเรีนัย้นนช่เพืวยกั
นยกตัอวอย่
ง นซักถำม ๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย
อะไรบ้
ง คนในครอบครั
วำมสุ
ขหรือ่ยไม่วกัอบย่กำรท
ำงไรกัำงำนที
บกำรประกอบอำชี
่อนๆในห้
งช่วำยกั
๑. บอกความหมายประเภทและความสาคัญ
ประเภทของการทางานที่ดี
กำรทำงำนที่ดี และสร้
ให้แวก่ของนั
ครอบครั
และชุมชนว่ำมีพอเหมื
ะไรบ้
ำง อแตกต่ำงอะไรบ้ำงกับตัวแทน
และแสดงควำมคิ
ดเห็นำว่งรำยได้
ำครอบครั
กเรียวนประกอบอำชี
อนหรื
จุของการท
ดประสงค์
างานที่ดไี ด้
การวั
ดและประเมิ
นผล งเกต อธิบาย
๒. ประเมิ
นทักษะการสั
5.
ตั
ว
แทนนั
ก
เรี
ย
น
๓
คน
ออกมำหน้
ำ
ชั
น
้
เรี
ย
น
แล้
ว
เล่
ำ
เกี
ย
่
วกั
บ
ครอบครั
ว
ของนั
ก
เรี
ย
นว่
ำ
ประกอบอำชี
พ
นั
ก
เรี
ย
นที
เ
่
ลื
อ
กออกมำหน้
ำ
ชั
น
้
ความรู
๒. อธิบ้ ายเหตุผลของการทางานที่ดีได้
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย
อะไรบ้
ำงยนจัคนในครอบครั
วมีศึกคษำ
วำมสุเรืข่อหรื
อทไม่ำงำนดี
อย่ำงไรกั
บกำรประกอบอำชี
พนัำกั้นบเพื
่อลนๆในห้
อ้นงช่นัวกยกั
นนซักถำม เหตุผลการทางานกลุม การใช้วัสดุอุปกรณ์
6.
นั
ก
เรี
บ
กลุ
ม
่
๓
คน
ง
ม
ค
ี
วำมสุ
ข
โดยครู
ค
อยก
ดู
แ
จำกนั
เรี
ย
๑.
บอกความหมายประเภทและความส
าคั
ญ
๓. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อ
ประเภทของการท
สร้
างงานทัศนศิลป์างานที่ดี
และแสดงควำมคิ
เรียนประกอบอำชี
ทำใบงำนที่ ๐๑ ดครูเห็สนมุ่ ว่นัำกครอบครั
เรียนแต่วลของนั
ะชั้นนกำเสนอหน้
ำชั้นเรียนพเหมือนหรือแตกต่ำงอะไรบ้ำงกับตัวแทน
ของการท
างานที่ดครอบครั
ไี ด้ ว และส่วนรวมได้
ช่วยเหลือตนเอง
๒.
ประเมินทักนษะการสั
๓. การประเมิ
คุณธรรมงเกต อธิบาย
นั
ก
เรี
ย
นที
เ
่
ลื
อ
กออกมำหน้
ำ
ชั
น
้
7.
นั
ก
เรี
ย
น
ท
ำใบงำนที
่
๐๒
๒.
อธิบายเหตุผลของการทางานที่ดีได้
ทักษะ
วิเหตุ
ธีกผารลการทางานกลุ่ม การใช้วัสดุอุปกรณ์
6.
นั
ก
เรี
ย
นจั
บ
กลุ
ม
่
๓
คน
ศึ
ก
ษำ
เรื
อ
่
ง
ท
ำงำนดี
ม
ค
ี
วำมสุ
ข
โดยครู
ค
อยก
ำกั
บ
ดู
แ
ล
จำกนั
น
้
นั
ก
เรี
ย
น
ขั
น
้
สรุ
ป
๓.
อธิ
บ
ายวิ
ธ
ก
ี
ารและประโยชน์
ก
ารท
างาน
เพื
อ
่
๑. การสังเกต
สร้าการประเมิ
งงานทัศนศินลความรู
ป์ ้จากใบงาน
๑.
ละชัำงำนที
้นนำเสนอหน้
ชั้นเกิเรีดยควำมสุ
น ขอย่ำงไร โดยให้นักเรียนเสนอ
8ทำใบงำนที
.นักเรียนร่่ ๐๑
วมกันครูสรุสมปุ่ นัเกีกย่ เรีวกัยนแต่
บกำรท
่ดีและก่อำให้
ช่๓.วยเหลื
และส่วศนรวมได้
การใช้อวตนเอง
ัสดุ อุครอบครั
ปกรณ์สร้วางงานทั
นศิลป์
๓.
การประเมิ
น
คุ
ณธรรม
๒. สังเกตการทางาน
7.
นั
ก
เรี
ย
น
ท
ำใบงำนที
่
๐๒
คนละ
๑
ประเด็
น
ทั๓.กการท
ษะ างานกลุ่ม
วิเครื
ธีก่อารงมือ
ขั
น
้
สรุ
ป
9.
นั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
อภิ
ป
รำยและสรุ
ป
กำรเรี
ย
นรู
้
ข
องกำรท
ำงำนดี
ม
ค
ี
วำมสุ
ข
แล้
ว
บั
น
ทึ
ก
ผลกำรสรุ
ป
ลงในสมุ
ด
๑.
การสั
ง
เกต
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.
๑. การประเมิ
แบบประเมินนความรู
หน้าชั้จ้นากใบงาน
เรียน
8 .นักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับกำรทำงำนที่ดีและก่อให้เกิดควำมสุขอย่ำงไร โดยให้นักเรียนเสนอ
๓.
วัส่งดุมั่นอุในการท
ปกรณ์สางาน
ร้างงานทัศนศิลป์
๑. การใช้
มีความมุ
๒.
สัแบบประเมิ
งเกตการทนางาน
๒.
กลุ
ม
่
คนละ ๑ ประเด็น
๓.
๒. การท
มีวินัยางานกลุ
ในการท่มางาน
เครื
งมือ นทึกคะแนนใบงาน
๓. ่อแบบบั
9.
นั
กเรียนร่วมกันอภิปรำยและสรุปกำรเรียนรู้ของกำรทำงำนดีมีควำมสุขแล้วบันทึกผลกำรสรุปลงในสมุด
คุ๓.ณมีธรรมจริ
ยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความรอบรอบ
๑.
แบบประเมิ
นหน้
เรียน นพึง
๔.
คุณาลัชัก้นษณะอั
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒.
แบบประเมินกลุม่
ประสงค์
๒. มีวินัยในการทางาน
๓.
กคะแนนใบงาน
๕. แบบบั
แบบสรุนปทึผลการประเมิ
นตาม
๓. มีความรอบรอบ
๔.
แบบประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
นพึง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๕.
แบบสรุรป้อผลการประเมิ
ผ่านเกณฑ์
ยละ ๗๐ นตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบ รู ณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไวไม่ขดั สน แผนก�รเรียนรูท ่ี ๑ เรือ่ ง ทำ�ง�นดีมคี ว�มสุข
แผนกำรจั
ดกำรเรียนรู
ยนรู สั้บงูรคมศึ
ณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู
้ที่ ๑ เศรษฐี
น้อก�รง�นอ�ชี
ย : หน่วยย่อพยทีและเทคโนโลยี
่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดและภ�ษ�ไทย
สน แผนกำรเรีเวล�
ยนรู้ท๒ี่ ๑ชัเรืว่ ่อโมง
ง ทระดั
ำงำนดี
ีควำมสุขกษ�ปท่ี ๑
บูรณ�ก�รกลุ
ม่ ส�ระก�รเรี
กษ�ศ�สน�และวั
ฒนธรรม
ศิลปะ
บชัน้ มประถมศึ

แบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย √ หน้ำรูปที่นักเรียนควรทำ และทำเครื่องหมำย
× หน้ำรูปที่ไม่ควรทำ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๑) √ ๒) √

๙๖

๓) ×

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔) √

๕) ×

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

แบบบันทึกคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑

แบบทดสอบก่อน
เรียน
คะแนนเต็ม
.......คะแนน

ร้อยละ

หม�ยเหตุ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สรุปรวม

(ลงชื่อ)..................................................
(..............................................)
ผู้ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๑

อาชีพกับรายได้
คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจับคู่กัน

๒. นักเรียนผลัดกันเล่ำเรื่องว่ำนักเรียนทำอะไรจึงได้เงินมำ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนทำอะไรจึงได้เงินมำใช้จ่ำยในครอบครัว (๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

๙๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๒

เรื่อง กำรทำงำนที่ดี
คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนจับคู่ (คนเดิมจำกใบงำนที่ ๐๑) แล้วเลือกงำนที่นักเรียนผลัดกันเล่ำ
ว่ำทำอะไรแล้วได้เงินมำ ๑ อย่ำง
๒. นักเรียนช่วยกันวำดภำพงำนที่เลือก พร้อมตั้งชื่อภำพ (๑๐ คะแนน)

ชื่อภาพ......................................................................................................

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
เรื่อง ทำงำนดีมเี งิน
กำรทำงำนที่ทำให้เรำมีเงิน แต่กำรทำงำนบำงอย่ำงก็ไม่ได้เงิน
งำนที่ทำแล้วได้เงิน

ค้นจำก

http://loadebookstogo.blogspot.com

งำนที่ทำแล้วไม่ได้เงิน

ค้นจำก http://www.seesketch.com

๑๐๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรประเมินปรับปรุง
ผลงำน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลกำรประเมิน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

๓ หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๓

๓

๓

ร้อยละ

๓

บุคลิก ท่ำทำง
และภำษำ
ในกำรนำเสนอ
กำรใช้เวลำ
ในกำรนำเสนอ
เหมำะสม
รวม

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ที่

กลวิธี
กำรนำเสนอ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................

๑๒

สรุปผล
กำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

๓ หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๐๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

คะแนนเต็ม

๓

มีควำมรอบคอบใน
กำรทำงำน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
รวม

ชื่อ – สกุล

มีวินัยในกำรทำงำน

ที่

มีควำมมุ่งมั่น
ในกำรทำงำน

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

๓

๓

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

รวม ร้อยละ

เกณฑ์กำรประเมิน

๙

................/................../...............

ผ่ำน

)

ไม่ผ่ำน

ผู้ประเมิน

๓ หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

แบบบันทึกคะแนน ใบงำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงำน ใบงำน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒
๑๐

ใบงำน ใบงำน รวม
ที่ ๐๓ ที่ ๐๔ คะแนน

๑๐

๑๐

๑๐

ร้อยละ

ผ่ำน

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๐๔

ผลกำรประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผำ่ น

ผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มผ

(ลงชื่อ)

ผ

(

มผ

ผ

มผ

สำมำรถตอบคำถำมจำกใบงำนได้

สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

อธิบำยวิธีกำรและประโยชน์
กำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวมได้

ชื่อ-สกุล

บอกควำมหมำยประเภทและ
ควำมสำคัญของกำรทำงำนที่ดไี ด้

ที่

อธิบำยเหตุผลของกำรทำงำนทีด่ ีได้

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรื่อง ทำงำนดีมีควำมสุข
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ผ

มผ

................/................../...............

)

ผ

มผ

ผู้ประเมิน

ผ่ำน คือ ผ
ไม่ผ่ำน คือ มผ
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 ชื่อแผน รำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว เวลำ 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรจัดทำบันทึกรำยรับ – รำยจ่ำย ทำให้สำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยของตนเองและครอบครัว
ได้อย่ำงเหมำะสม มีเงินออมใช้จ่ำยในเวลำที่จำเป็น
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนจัดทำบันทึกรำยรับรำยจ่ำยของตนเอง อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปลูกนิสัยให้นักเรียนมีเงินออมไว้ใช้
ประโยชน์ในอนำคต
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- สื่อประกอบกำรสอน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐2
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๑๐๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำได้รับเงินมำโรงเรียนคนละเท่ำไร และนักเรียนเหลือกลับไปที่บ้ำนเท่ำไร แล้วสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับรำยรับและ
รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว นอกจำกกำรประกอบอำชีพซึ่งเป็นที่มำของรำยได้อย่ำงหนึ่งแล้วรำยรับของครอบครัวของนักเรียนได้มำ
จำกอะไรอีกบ้ำงจำกนั้นครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. ครูเตรียมบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของครอบครัวหนึ่ง นักเรียนดูและร่วมกันสนทนำว่ำประกอบอำชีพอะไร มีที่มำของรำยได้อย่ำงไร
๓. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน ศึกษำใบควำมรู้ ครูคอยกำกับดูแล แล้วร่วมกันอภิปรำยถึงรำยได้หรือรำยรับที่เหมำะสม หลักในกำรใช้จ่ำยที่
เหมำะสม ช่วยกันยกตัวอย่ำงรำยได้หรือรำยรับที่นักเรียนพบเห็น ในครอบครัวหรือชุมชน และนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๔. ครูยกตัวอย่ำงวิธีกำรทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยให้นักเรียนเข้ำใจ แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๕. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ , ๐๒
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรำย ควำมรู้ เรื่อง รำยได้หรือรำยรับของครอบครัวโดยนักเรียนบันทึกลงในสมุดเป็นแผนภูมิควำมคิด
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ควำมสำคัญของกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินให้เหมำะสมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐2

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและภำษำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

๑๐๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๔.
แบบประเมิ
นคุณ๗๐
ลักษณะอั
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
ขึ้นไป นพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
แผนกำรจั
ด
กำรเรี
ย
นรู
บ
้
ร
ู
ณำกำร
หน่
ว
ยกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๑
เศรษฐี
น
อ
้
ย
:
หน่
ว
ยย่
อ
ยที
่
๒
ออมไว้
ไ
ม่
ข
ด
ั
สน
แผนกำรเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
2
เรื
อ
่
ง
รำยรั
บ
-รำยจ่
ยของตนเองและครอบครั
- ตัวำอย่
างบัญชีรายรับ-รายจ่าย ว
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเอง
ขั้นนา
บูรณำกำรกลุ
่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึก๑.ษำศำสนำและวั
กำรงำนอำชี
ระดับชั้น้ ประถมศึกษำปีที่ ๑
และครอบครั
ว
ครูสนทนากับนักฒ
เรีนธรรม
ยนว่าได้รับศิเงิลนปะ
มาโรงเรี
ยนคนละเท่พาไรและเทคโนโลยี
และนักเรียนเหลือและภำษำไทย
กลับไปที่บ้านเท่าเวลำ
ไร ๒ ชั่วโมง- ใบความรู
แล้
สนทนากั(เวลา
บนักเรี๒ยนเกี
วกับรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว นอกจากการประกอบอาชีพ
สื- ่อใบงาน
/ แหล่๐๑
งเรีย–นรู๐๒้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจวกรรม
ชั่ว่ยโมง)
ซึขั่ง้นเป็นานที่มาของรายได้อย่างหนึ่งแล้วรายรับของครอบครัวของนักเรียนได้มาจากอะไรอีกบ้าง
- ตัวอย่างบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเอง
ภาระงาน
จากนั
แจ้งจุบดนัประสงค์
- ใบความรู/ ้ ชิ้นงาน
๑. ครู้นสครู
นทนากั
กเรียนว่กาารเรี
ได้รับยเงินรูน้ มาโรงเรียนคนละเท่าไร และนักเรียนเหลือกลับไปที่บ้านเท่าไร
และครอบครัว
-- ใบงาน
ขั้นวสอน
ใบงาน ๐๑
๐๑ –– ๐๒
๐๒
แล้
สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัว นอกจากการประกอบอาชีพ
๒.
ครู
เ
ตรี
ย
มบั
ญ
ชี
ร
ายรั
บ
รายจ่
า
ยของครอบครั
ว
หนึ
ง
่
นั
ก
เรี
ย
นดู
แ
ละร่
ว
มกั
น
สนทนาว่
า
ประกอบอาชี
พ
อะไร
ซึ่งเป็นที่มาของรายได้อย่างหนึ่งแล้วรายรับของครอบครัวของนักเรียนได้มาจากอะไรอีกบ้าง
มีจากนั
ที่มาของรายได้
ย่างไร การเรียนรู้
ภาระงาน
/ ชิ้นนงาน
จุดประสงค์
้นครูแจ้งจุดอประสงค์
การวัดและประเมิ
ผล
๓.
นั
ก
เรี
ย
นจั
บ
กลุ
ม
่
๓
คน
ศึ
ก
ษาใบความรู
้
ครู
ค
อยก
ากั
บ
ดู
แ
ล
แล้
ว
ร่
ว
มกั
น
อภิ
ป
รายถึ
ง
รายได้
ห
รื
อ
รายรั
บ
การวั
ดและประเมิ
ผล
- ใบงาน
๐๑ –น๐๒
ความรู้
ขั้นสอน
ที
เ
่
หมาะสม
หลั
ก
ในการใช้
จ
า
่
ยที
เ
่
หมาะสม
ช่
ว
ยกั
น
ยกตั
ว
อย่
า
งรายได้
ห
รื
อ
รายรั
บ
ที
น
่
ก
ั
เรี
ย
นพบเห็
น
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับที่มาของรายได้
๑. อภิปรายที่มาของรายได้และรายจ่าย
๒. ครูเตรียมบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัวหนึ่ง นักเรียนดูและร่วมกันสนทนาว่าประกอบอาชีพอะไร
ในครอบครั
ว
หรื
อ
ชุ
ม
ชน
และน
าเสนอผลงานหน้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
รายจ่าย การใช้จา่ ยที่เหมาะสม ของตนเอง
ของตนเอง
และครอบครั
ว
ได้
มีที่มาของรายได้อย่างไร
จุดประสงค์
การวั
ดและประเมิ
๔.
ครู
ย
กตั
ว
อย่
า
งวิ
ธ
ก
ี
ารท
าบั
ญ
ชี
ร
ายรั
บ
-รายจ่
า
ยให้
น
ก
ั
เรี
ย
นเข้
า
ใจ
แล้
ว
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นฝึ
ก
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
เพื
อ
่
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
น
และครอบครั
ว นผล
๒.
สรุป้ ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้
๓. นักเรียนจับกลุม่ ๓ คน ศึกษาใบความรู้ ครูคอยกากับดูแล แล้วร่วมกันอภิปรายถึงรายได้หรือรายรับ
การวั
ด
และประเมิ
นผลงเกต การจาแนกประเภท
ความรู
๒. ประเมินทักษะการสั
สามารถน
าไปใช้
ใในการใช้
นชีวิตประจ
าวัน่เหมาะสม
ได้
และการออม
ที
เ
่
หมาะสม
หลั
ก
จ
า
่
ยที
ช่
ว
ยกั
น
ยกตั
ว
อย่
า
งรายได้
ห
รื
อ
รายรั
บ
ที
น
่
ก
ั
เรี
ย
นพบเห็
น
. ประเมิ
้เกี่ยวกั
บที่มาของรายได้
๑การอภิ
๑. อภิปรายที่มาของรายได้และรายจ่าย
ปรายนความรู
และการท
างานกลุ
่ม การใช้วัสดุ
๕.
นักเรียนทวหรื
าใบงานที
่ ๐๑
, ๐๒าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๓.
สามารถบั
น
ทึ
ก
รายรั
บ
-รายจ่
า
ยของตนเองได้
ในครอบครั
อ
ชุ
ม
ชน
และน
รายจ่
า
ย
การใช้
จ
า
่
ยที
เ
่
หมาะสม
ของตนเอง
อุ
ป
กรณ์
ส
ร้
า
งงานทั
ศ
นศิ
ล
ป์
ของตนเอง และครอบครัวได้
๖.
นัครูกยเรีกตั
ยนร่
วมกั
นธอภิ
ปราย
ความรู
้ เรืบ่อ-รายจ่
ง รายได้
หนรือักรายรั
บของครอบครั
วักโดยนั
กเรีกปฏิ
ยนบับนตั ทึิ กเพืลงในสมุ
ดเรียน
ทั๒.กษะ
๔.
ว
อย่
า
งวิ
ก
ี
ารท
าบั
ญ
ชี
ร
ายรั
า
ยให้
เรี
ย
นเข้
า
ใจ
แล้
ว
ให้
น
เรี
ย
นฝึ
อ
่
ให้
น
ก
ั
และครอบครั
ว
๓. การประเมินคุณธรรม
สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้
เป็
นแผนภูาไปใช้
มิความคิ
ดวิตประจาวันได้
๒.
วิธีกประเมิ
าร นทักษะการสังเกต การจาแนกประเภท
๑.
การสั
ง
เกต
สามารถน
ใ
นชี
และการออม
ขั
น
้
สรุ
ป
การอภิ
และการท
๑.
การสัปงราย
เกตการท
างานางานกลุ
และบั่มนการใช้
ทึก วัสดุ
๒.
าแนกประเภท
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ , ๐๒
๓. การจ
สามารถบั
นทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองได้
อุในแบบสั
ปกรณ์สงร้เกตการท
างงานทัศางาน
นศิลป์
๗.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
ความส
าคั
ญ
ของการวางแผนการใช้
จ
า
่
ยเงิ
น
ให้
เ
หมาะสมและน
าไปปรั
บ
ใช้
ใ
น
๓.
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ความรู้ เรื่อง รายได้หรือรายรับของครอบครัวโดยนักเรียนบันทึกลงในสมุด
ทักการท
ษะ างานกลุ่ม
๓.
การประเมิาถามในใบงาน
นคุณธรรม
๒. การตอบค
ชีเป็วนิตแผนภู
ประจาวั
คุ๑.ณการสั
ธรรมจริ
มิคนวามคิด
วิเครื
ธีก่อารงมือ
งเกตยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.
มีความเป็
นอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นสรุป
๑. การสั
งเกตการท
แบบประเมิ
นหน้างาน
าชั้นเรียและบั
น นทึก
๒. การจ
าแนกประเภท
๒.
มี
ว
น
ิ
ย
ั
๗.
ครู
แ
ละนั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
ความส
าคั
ญ
ของการวางแผนการใช้
จ
า
่
ยเงิ
น
ให้
เ
หมาะสมและน
าไปปรั
บ
ใช้
ใ
น
ในแบบสั
ง
เกตการท
างาน
๒. แบบประเมินกลุ่ม
๓. การทางานกลุ่ม
๒.
๓. การตอบค
แบบบันทึาถามในใบงาน
กคะแนนใบงาน
๓.
มี
ค
วามรอบคอบ
ชี
ว
ต
ิ
ประจ
าวั
น
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่อแบบประเมิ
งมือ
๔.
นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
๑.
แบบประเมิ
นหน้าชั้นเรียนนตามจุดประสงค์
๕. แบบสรุ
ปผลการประเมิ
๒. มีวินัย
๒.
แบบประเมิ
การเรี
ยนรู้ นกลุ่ม
๓.
แบบบั
นทึกคะแนนใบงาน
๓. มีความรอบคอบ
เกณฑ์
การประเมิ
น

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แผนการจัดการเรียนรูบ รู ณาการ หนวยการเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขดั สน แผนการเรียนรูท ่ี ๒ เรือ่ ง รายรับ-รายจายของตนเองและครอบครัว
ดกำรเรี
ยนรู้บูรณำกำร
วยกำรเรี
ยนรู้ที่ ๑ เศรษฐี
น้อย : ศิหน่ลปะ
วยย่การงานอาชี
อยที่ ๒ ออมไว้
ไม่ขัดสน แผนกำรเรี
ยนรู้ที่ 2 เรืเวลา
่อง รำยรั
ำยของตนเองและครอบครั
บูแผนกำรจั
รณาการกลุ
ม สาระการเรี
ยนรู สัหน่
งคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
พและเทคโนโลยี
และภาษาไทย
๒ ชับว่ -รำยจ่
โมง ระดั
บชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๑ว

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๑

เรื่อง ครอบครัวของฉัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงภาพว่าบ้านของนักเรียนมีรายได้จากภาพใดบ้าง (๑๐ คะแนน)











ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง รายรับ – รายจ่ายของฉัน

คาชี้แจง ให้นักเรียนบันทึกรายรับ – รายจ่ายของตนเอง ใน ๑ วัน (๑๐ คะแนน)
วัน เดือน ปี

รำยรับ
รำยกำร

จำนวน

รวม

๑๑๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

รำยจ่ำย
รำยกำร

จำนวน

รวม

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เงินออม

ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
่อง ร�ยรั
เรื่อง รำยได้หรือเรืรำยรั
บกับบกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
รำยรับของตนเอง คือ เงินที่ตนเองได้รับจำกคนอื่น เช่น ได้ค่ำขนมจำกพ่อ-แม่
ค่ำจ้ำงล้ำงรถให้คุณลุง เป็นต้น
รำยรับของครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหำมำได้รวมกัน เช่น เงินเดือนของ
คุณพ่อเงินค่ำเย็บเสื้อของคุณแม่ เป็นต้น

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

สื่อประกอบการสอน
ตำรำงรำยรับ-รำยจ่ำย

๑๑๒

รำยรับ
สำมี
ภรรยำ

รำคำ (บำท)
๙,๗๐๐
๗,๘๐๐

รวม

๑๗,๕๐๐

รำยกำรจ่ำย
ค่ำอำหำรเช้ำ-เย็น
ค่ำโทรศัพของครู
ท์
ค่ำน้ำ – ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำใช้ในแต่ละวัน ๓๐ วัน
ค่ำไปโรงเรียนลูก

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

รำคำ (บำท)
๑,๕๐๐
๑,๗๐๐
๑,๒๕๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๒,๔๕๐

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คงเหลือ
๑๖,๐๐๐
๑๔,๓๐๐
๑๓,๐๕๐
๗,๐๕๐
๔,๐๕๐
๑๗,๕๐๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรประเมินปรับปรุง
ผลงำน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ที่

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลกำรประเมิน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

๓

๓

๑๒

๓

ร้อยละ

รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรใช้เวลำ
ในกำรนำเสนอ
เหมำะสม

๓

บุคลิก ท่ำทำง
และภำษำ
ในกำรนำเสนอ

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ที่

กลวิธี
กำรนำเสนอ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
กำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๑๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

คะแนนเต็ม

มีควำมรอบคอบ
ในกำรทำงำน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
รวม

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ที่

มีควำมเป็นอยู่
อย่ำงพอเพียง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒

๓

๓

๓

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

รวม

ร้อยละ

เกณฑ์กำรประเมิน

๙

................/................../...............

ผ่ำน

)

ไม่ผ่ำน

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

แบบบันทึกคะแนน ใบงำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงำน ใบงำน ใบงำน ใบงำน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ร้อยละ

ผ่ำน

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

)

ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๑๖

ผลกำรประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ผู้ประเมิน

ไม่ผำ่ น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ผ

(ลงชื่อ)

(

มผ

มผ

ผ

................/................../........

สำมำรถตอบคำถำมจำกใบงำนได้

ผ

มผ

สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

ผ

อ่ำนเขียนคำและประโยคง่ำยๆได้

สำมำรถบันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย
ของตนเองได้

ชื่อ-สกุล

สรุปผลดีของกำรใช้จำ่ ยที่เหมำะสม
กับรำยได้และกำรออม

ที่

อภิปรำยที่มำของรำยได้และรำยจ่ำย
ของตนเอง และครอบครัวได้

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรื่อง รำยรับ-รำยจ่ำยของตนเองและครอบครัว
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

มผ

)

ผ

มผ

ผ

มผ

ผู้ประเมิน

ผ่ำน คือ ผ ไม่ผ่ำน คือ มผ
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 ชื่อแผน วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง

เวลำ 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรวิเครำะห์รำยรับ-รำยจ่ำย เป็นกระบวนกำรที่ใช้หลักกำรเหตุผลและประสบกำรณ์ในกำรตีควำมจำแนก
ประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยก่อนนำมำบันทึกบัญชี เพื่อไม่ให้ใช้จ่ำยเกินตัว
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อควำมเข้ำใจในกำรกำรวิเครำะห์รำยรับ-รำยจ่ำย มำกยิ่งขึ้นคุณครูอำจสืบค้นภำพยนตร์ตัวอย่ำง หรือละคร
คุณธรรม จำกอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆประกอบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อเร้ำควำมสนใจ และ
ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนได้อีกทำงหนึ่ง
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๑๑๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับใช้จ่ำยของตนเอง และคนในครอบครัว ว่ำแต่ละวันใช้จ่ำยอะไรไปบ้ำง จำกนั้น แจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้กับ
นักเรียน
๒. ตัวแทนนักเรียน ๔ คน ออกมำแสดงบทบำทสมมติ เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน แล้วร่วมกันสนทนำว่ำมีกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
หรือไม่เหมำะสม
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ครูอธิบำย เรื่อง วิธีกำรวิเครำะห์รำยรับ – รำยจ่ำย ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปและให้แต่
ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๔. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนร่วมกันสรุป ควำมรู้เรื่อง วิธีกำรวิเครำะห์รำยรับ – รำยจ่ำยโดยนักเรียนบันทึกลงในสมุดเป็นแผนภูมิควำมคิด และนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๑๒๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ขอบเขตเนื้อหา
- การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
- ประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว

๓. แบบบันทึกคะแนนใบงำน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์
กำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
- ใบความรู้
ขั้นนา
- .ใบงาน ๐๑
๑.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับใช้จ่ายของตนเอง และคนในครอบครัว ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
จากนั้น แจ้งจุดประสงค์การเรียนรูก้ ับนักเรียน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่ขัว้นยกำรเรี
กำรใช้
ยของตนเอง
ภาระงาน
/ ชิจ้น่ำงาน
สอน ยนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิเครำะห์
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึก๒.ษำศำสนำและวั
ศิลปะ กำรงำนอำชีเกีพ่ยวกั
และเทคโนโลยี
ระดับชั๐๑
้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ตัวแทนนักเรียน ๔ฒนธรรม
คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
บการใช้จ่ายในชีวและภำษำไทย
ิตประจาวัน แล้วร่เวลำ
วมกัน 2 ชั่วโมง- .ใบงาน
มีการใช้2จชั่ายที
เ่ หมาะสมหรือไม่เหมาะสม
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิสนทนาว่
จกรรม า(เวลำ
่วโมง)
- ใบความรู้
- การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
ขั๓.้นนันกาเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ให้นักเรียนฟัง
แล้
ว
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
และให้
แ
ต่
ล
ะกลุ
ม
่
ส่
ง
ตั
ว
แทนน
าเสนอหน้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
ประสงค์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว
- .ใบงาน
๐๑ นผล
๑.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับใช้จ่ายของตนเอง และคนในครอบครัว ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
-จุดประโยชน์
กำรวั
ดและประเมิ
๔.
นั
ก
เรี
ย
นท
าใบงานที
่
๐๑
1.
ประเมิ
น
ควำมรู
้เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยใน
ความรู้
จากนั้น แจ้งจุดประสงค์การเรียนรูก้ ับนักเรียน
ขั
น
้
สรุ
ป
ชี
ว
ต
ิ
ประจ
ำวั
น
และประโยชน์
๑. อภิปรายการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้
ภาระงาน / ชิ้นงาน ของกำรใช้จ่ำยที่ไม่
ขั้นสอน
เกินตัว
๕.นั
ยนร่วกมกั
ความรู
้เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรั
นบันทึาวักนลงในสมุ
๒. บอกประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัวได้
- .ใบงาน ๐๑
๒. ตักวเรีแทนนั
เรียนนสรุ๔ป คน
ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยบวกั–บรายจ่
การใช้ายโดยนั
จ่ายในชีกวเรีิตยประจ
แล้วร่วดมกัน
๒. ประเมินทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสำรวจ
เป็
น
แผนภู
ม
ค
ิ
วามคิ
ด
และน
าไปปรั
บ
ใช้
ใ
นชี
ว
ต
ิ
ประจ
าวั
น
ทักษะ
สนทนาว่ามีการใช้จ่ายทีเ่ หมาะสมหรือไม่เหมาะสม
กำรอภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม และกำรใช้วัสดุ
๑. การสารวจ
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ให้นักเรียนฟัง
อุปกรณ์สร้ำงงำนทัศนศิลป์
๒.
การใช้
ว
ส
ั
ดุ
อุ
ป
กรณ์
ส
ร้
า
งงานทั
ศ
นศิ
ล
ป์
๓.
นคุณนธรรม
แล้
ว
ให้
น
ก
ั
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
และให้
แ
ต่
ล
ะกลุ
ม
่
ส่
ง
ตั
ว
แทนน
าเสนอหน้
า
ชั
น
้
เรี
ย
น
จุดประสงค์
กำรวักำรประเมิ
ดและประเมิ
ผล
วิ
ธ
ก
ี
ำร
๔.
อภิ
ป
ราย
๔.
นั
ก
เรี
ย
นท
าใบงานที
่
๐๑
1. ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยใน
ความรู้
๑.
ำงำน และบั
นทึก จ่ำยที่ไม่
๕.
การท
างานกลุ
ม
่
ขั
น
้
สรุ
ป
ชีวิตกำรสั
ประจงเกตกำรท
ำวัน และประโยชน์
ของกำรใช้
๑. อภิปรายการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้
ในแบบสั
เกินตัว งเกตกำรทำงำน
คุ๒.ณบอกประโยชน์
ธรรมจริยธรรม/คุ
ณลักษณะอั
๕.นักเรียนร่วมกันสรุป ความรู้เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายโดยนักเรียนบันทึกลงในสมุด
ของการใช้
จ่ายที่ไนม่พึเกิงนประสงค์
ตัวได้
๒.
กำรตอบค
๒. ประเมิ
นทักำถำมในใบงำน
ษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสำรวจ
๑.
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
เป็นแผนภูมิความคิด และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เครื
อ
่
งมื
อ
ทักษะ
กำรอภิ
ป
รำย
กำรท
ำงำนกลุ่ม และกำรใช้วัสดุ
๒.
มีระเบี
ยบวินัย
๑.
แบบประเมิ
นหน้ศนศิ
ำชั้นลเรีป์ ยน
๑. การส
ารวจ
อุปกรณ์
สร้ำงงำนทั
๓.
มี
ค
วามรอบคอบ
๒.
แบบประเมิ
น
กลุ
ม
่
๒. การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์
๓. กำรประเมินคุณธรรม
๓.
วิธีกแบบบั
ำร นทึกคะแนนใบงำน
๔. อภิปราย
๔.
แบบประเมิ
นคุณำงำน
ลักษณะอั
นพึนงทึประสงค์
๑. กำรสังเกตกำรท
และบั
ก
๕. การทางานกลุม่
๕.
แบบสรุ
ปผลกำรประเมิ
ในแบบสั
งเกตกำรท
ำงำน นตำมจุดประสงค์
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กำรเรี
ยนรู้ ำถำมในใบงำน
๒. กำรตอบค
เกณฑ์
น
๑. มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
เครื่องมืกำรประเมิ
อ
ผ่
ำ
นเกณฑ์
ร
อ
้
ยละ
๒. มีระเบียบวินัย
๑. แบบประเมินหน้๗๐
ำชั้นขึเรี้นยไปน
๓. มีความรอบคอบ
๒. แบบประเมินกลุ่ม

บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบ รู ณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไวไม่ขดั สน แผนก�รเรียนรูท ่ี ๓ เรือ่ ง วิเคร�ะห์ก�รใชจ�่ ยของตนเอง
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง
บูรณ�ก�รกลุ
ม่ ส�ระก�รเรียนรู สังคมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม ศิลปะ ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี และภ�ษ�ไทย เวล� ๒ ชัว่ โมง ระดับชัน้ ประถมศึกษ�ปท่ี ๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๓-๐๑

เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงิน
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย √ ใน  ที่เป็นกำรใช้จ่ำยเงินที่เหมำะสม (๑๐ คะแนน)











ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง วิธีกำรวิเครำะห์รำยรับ – รำยจ่ำย
กำรวิเครำะห์รำยรับ-รำยจ่ำย คือ กระบวนกำรใช้หลักกำรเหตุผลและประสบกำรณ์
ในกำรตีควำมจำแนกประเภทรำยรับ – รำยจ่ำยก่อนนำมำบันทึกบัญชี
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์รำยรับ – รำยจ่ำย
๑. กกํำหนดจุ
าหนดจุดมุ่ง หมำยในกำรวิ
หมายในการวิเครำะห์
คราะหรำยรั
ายรับ –- รำยจ่
รายจำยายให้ชใหัดชเจนเพื
ัดเจนเพื
จําแนกรายการสํ
่อจ่อำแนกรำยกำรส
ำหรัาหรั
บจับด
่ในกำรน
ำไปบั
นทึนกทึบักญบัชีญชี
จัหมวดหมู
ดหมวดหมู
ในการนํ
าไปบั
๒. รวบรวมข้อมูลรำยกำรต่ำงๆ และจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
๓. แปลควำมหมำยของข้อมูลรำยกำรต่ำงๆ ก่อนนำไปบันทึกบัญชีเช่นรับเงินกู้ยืมถือเป็นรำยรับ
นำเงินฝำกธนำคำรถือเป็นรำยจ่ำย
กำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกินตัว
กำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกินตัว คือ กำรใช้จ่ำยเงินไม่ให้เกินกว่ำรำยได้ที่ได้รับมำ
กำรใช้จ่ำยเงินที่ไม่เกินตัวจะทำให้มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ยำมจำเป็น

๑๒๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรประเมินปรับปรุง
ผลงำน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลกำรประเมิน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

๓

๓

๑๒

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๒๔

ร้อยละ

รวม

๓

กำรใช้เวลำ
ในกำรนำเสนอ
เหมำะสม

๓

บุคลิก ท่ำทำง
และภำษำ
ในกำรนำเสนอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ที่

กลวิธี
กำรนำเสนอ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ผู้ประเมิน

สรุปผล
กำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

คะแนนเต็ม

มีควำมรอบคอบ
ในกำรทำงำน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
รวม

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ที่

มีควำมเป็นอยู่
อย่ำงพอเพียง

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓

๓

๓

๓

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

รวม

ร้อยละ

เกณฑ์กำรประเมิน

๙

.............../................../...............

ผ่ำน

)

ไม่ผ่ำน

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

แบบบันทึกคะแนน ใบงำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงำน ใบงำน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒
๑๐

ใบงำน ใบงำน รวม
ที่ ๐๓ ที่ ๐๔ คะแนน

๑๐

๑๐

๑๐

ร้อยละ

ผ่ำน

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

.............../................../...............

)

ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๒๖

ผลกำรประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ผู้ประเมิน

ไม่ผำ่ น

สำมำรถตอบคำถำมจำกใบงำนได้

สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

กำรอ่ำนเขียนอธิบำยเหตุผล

ชื่อ-สกุล

บอกประโยชน์ของกำรใช้จ่ำย
ที่ไม่เกินตัวได้

ที่

อภิปรำยกำรกำรใช้จ่ำยใน
ชีวิตประจำวันได้

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรื่อง วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยของตนเอง
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

ผ่ำน คือ ผ
ไม่ผ่ำน คือ มผ
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 ชื่อแผน หลักในกำรใช้จ่ำย

เวลำ 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้ำและบริกำรที่ไม่เกินตัว ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด
รู้จักกำรเก็บหอมรอมริบ ย่อมส่งผลที่ดีต่อกำรดำเนินชีวิต
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

กิจกรรมกำรเรียนรู้
ครู
หนอักำจพำนั
เรียนดูกภเรีาพยนฝึสนทนาซั
กถามกั
บนักเรีใช้ยไนเกี
่ยวกัวเรื
บสิอ่งนโดยไม่
จําเปนทีต้อ่คงซื
วรใช
วันนกำรสร้
และสิ่งำทีง ่
คุณใครู
กกิจกรรมที
่สำมำรถ
ด้ในครั
้อให้จาสยในชี
ิ้นเปลืวอิตง ประจํ
ทั้งยังาเป็
รำยได้
น ฝึวกิตทประจํ
ำอำหำรง่
ษฐ์ปรายเกี
งำนเกษตร
เป็นต้นจาย การใชจายอยางประหยัดทําใหเกิดผลอยางไร
ไม
จําเปนเช่ในชี
าวัน ำนัยๆ
กเรียงำนประดิ
นรวมกันอภิ
่ยวกับการใช
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๑๒๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

๖. นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใชจายอยางประหยั
การใชจายอยางประหยัด กำรวำงแผนกำรใช้เงินของตนเองในชีวิตประจำวัน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูเตรียมภำพ อำหำร เสื้อผ้ำ แล้วดูภำพสนทนำซักถำมกับนักเรียนเกี่ยวกับ สิ่งจำเป็นที่ควรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน ได้แก่ปัจจัย ๔ คือ
อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค ที่อยู่อำศัย และสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ของเล่น ขนมที่ไม่มีประโยชน์ ครูซักถำม
นักเรียนว่ำ กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดทำให้เกิดผลอย่ำงไร ข้อดีของกำรรู้จักใช้จ่ำย และเก็บออม ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียน
ทรำบ
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย เงินทองเป็นของมีค่ำเรำควรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและรู้จักเก็บออมควรเลือกซื้ออำหำรและ
สิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์
๓. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน บอกวิธีที่ตนเองใช้จ่ำยเงินในแต่ละวันให้เพื่อนในชั้นฟัง และสนทนำ
๔. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยในแต่ละวันของนักเรียนเน้นให้มีกำรออมทุกวัน

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หลักในกำรใช้จ่ำย
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

๑๓๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

จุดประสงค์
ความรู้
๑. รู้หลักในการใช้จ่ายที่เหมาะสม
๒. บอกชื่อและประโยชน์ของเครือ่ งใช้ได้
๓. รู้วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัดได้
ทักษะ
๑. มีนิสยั ในการออม
๒. มีหลักการใช้จ่ายที่ประหยัด
๓. อ่าน เขียน คาหรือประโยคง่ายๆ
๔. การจาแนก
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความประหยัดใช้จ่ายตามความจาเป็น
๒. มีความรับผิดชอบ มีเงินเหลือเก็บไว้
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๔. มีระเบียบวินัย

ขอบเขตเนื้อหา
- หลักในการใช้จ่าย
กิจกรรม ( เวลำ 2 ชั่วโมง)
ขั้นนำ
๑. ครูเตรียมภำพ อำหำร เสื้อผ้ำ แล้วดูภำพสนทนำซักถำมกับนักเรียนเกี่ยวกับ สิ่งจำเป็นที่ควรใช้จ่ำยใน
ชีวิตประจำวัน ได้แก่ปัจจัย ๔ คือ อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค ที่อยู่อำศัย และสิ่งที่ไม่จำเป็นใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ของเล่น ขนมที่ไม่มีประโยชน์ ครูซักถำมนักเรียนว่ำ กำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดทำให้
เกิดผลอย่ำงไร ข้อดีของกำรรู้จักใช้จ่ำย และเก็บออม ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำย เงินทองเป็นของมีค่ำเรำควรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและรูจ้ ัก
เก็บออมควรเลือกซื้ออำหำรและสิง่ ของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์
ขั้นสอน
๓ .ตัวแทนนักเรียน ๒ คน บอกวิธีที่ตนเองใช้จ่ำยเงินในแต่ละวันให้เพื่อนในชั้นฟัง และสนทนำ
๔. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับกำรใช้จ่ำยในแต่ละวันของนักเรียน
ขั้นสรุป
ใชจายอยางประหยัด การวางแผนการใชเงินของตนเองใน
๖. นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
๖.
ชีวิตประจําวัน

กำรประเมิน
๑. ประเมินควำมรู้เกีย่ วกับ หลักในกำรใช้จ่ำย
๒. ประเมินทักษะการมีหลักกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม
๓. กำรเขียน กำรอภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม
และกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำงงำนทัศนศิลป์
๔. กำรประเมินคุณธรรม
วิธีกำร
๓. กำรสังเกตกำรทำงำน และบันทึกในแบบ
สังเกตกำรทำงำน
๔. กำรตอบคำถำมในใบงำน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน้ำชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุ่ม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงำน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์
กำรเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบงาน ๐๑
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงาน ๐๑

แผนการจัดการเรียนรูบ รู ณาการ หนวยการเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขดั สน แผนการเรียนรูท ่ี ๔ เรือ่ ง หลักในการใชจา ย
บูรณาการกลุม สาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๑

ใบงำนที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๔-๐๑

เรื่อง หลักในกำรใช้จ่ำย

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกวิธีใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด (๑๐ คะแนน)
๑....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๒....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๓....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๔....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๕....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่ม

…………………............................................................................
สมำชิก
๑. ชื่อ…........…..............................................................ชั้น.....…เลขที่……….
๒. ชื่อ………….................................................................ชั้น…..…เลขที่…….….
๓. ชื่อ………....................................................................ชั้น….....เลขที่……….

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรประเมินปรับปรุง
ผลงำน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ที่ได้รับ

ที่

แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน

ชื่อกลุ่ม....................................................................

รวม

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลกำรประเมิน

ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๓๒

ร้อยละ

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่ำน

กำรใช้เวลำ
ในกำรนำเสนอ
เหมำะสม

รวม

๓

๓

๓

๓

๑๒

ร้อยละ

บุคลิก ท่ำทำง
และภำษำ
ในกำรนำเสนอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ที่

กลวิธี
กำรนำเสนอ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
กำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

มีควำมชื่อสัตย์
และมีระเบียบวินัย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
รวม

ชื่อ – สกุล

มีควำมรับผิดชอบ

ที่

มีควำมประหยัด ใช้
จ่ำยตำมควำมจำเป็น

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4

รวม

คะแนนเต็ม

๓

๓

๓

๙

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๓๔

ร้อยละ

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำน

)

ไม่ผ่ำน

ผู้ประเมิน

แบบบันทึกคะแนน ใบงำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ใบงำน ใบงำน ใบงำน ใบงำน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ร้อยละ

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน

ไม่ผำ่ น

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

สำมำรถตอบคำถำมจำกใบงำนได้

ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

)

ผ่ำน คือ ผ
ไม่ผ่ำน คือ มผ
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๓๖

สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

อ่ำนเขียนคำและประโยคง่ำย ๆได้

รู้วิธีกำรใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดได้

บอกชื่อและประโยชน์
ของเครื่องใช้ได้

ชื่อ-สกุล

เข้ำใจควำมหมำยของกำรออม

ที่

รู้หลักในกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสม

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรื่อง หลักในกำรใช้จ่ำย
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ผู้ประเมิน

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 ชื่อแผน กำรออมเงิน

เวลำ 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สำระสำคัญของแผน
กำรออมเงิน เป็นกำรใช้เงินอย่ำงประหยัด และนำเงินส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้ำงหน้ำหรือใน
ยำมจำเป็น
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมกำรเรียนรู้
คุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนออมเงินในชั้นเรียน
กำรเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงำน/ใบควำมรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ - 02
กำรวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

๑๓๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกิจกรรม

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูเตรียมภำพกำรออมเงิน แล้วให้นักเรียนดูภำพกำรออมเงิน ครูซักถำมนักเรียนว่ำ ภำพอะไร ออมเงินทำไม นักเรียนเคยออมเงินหรือไม่
๒. ครูสนทนำร่วมกับนักเรียน อภิปรำยเกี่ยวกับกำรออมเงิน เรำออมเงินเพื่อทำอะไร
ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
๓. เลือกตัวแทนนักเรียน ที่เคยออมเงิน และมีเงินออม มำเล่ำให้เพื่อนฟังว่ำ มีวิธีออมเงินอย่ำงไร กำรออมเงินดีอย่ำงไร
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง ควำมหมำยของกำรออมเงิน ประโยชน์ของกำรรออม แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้น
เรียน จำกนั้นสรุปควำมรู้ที่ได้ทั้งหมดลงในใบงำนที่ ๐๑
๕. ครูให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับ ควำมหมำยของกำรออมเงิน ประโยชน์ของกำรออมเงิน สรุปกำรเรียนรู้เรื่องกำรออมเงิน แล้วบันทึกผล
กำรสรุปลงในสมุด
๗. นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจ ครูเฉลยใบงำน
8. ทดสอบหลังเรียน โดยครูเป็นผู้อ่ำนแบบทดสอบให้นักเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจผลงำนนักเรียน
- กำรนำเสนอผลงำน
- สังเกตกำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
- กำรทำใบงำนที่ ๐๑ - 02

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรออมเงิน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีและภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

เกณฑ์การประเมิน
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม (เวลำ 2 ชั่วโมง)
- ใบความรู้
- ความหมายของการออม
ขั้นนำ
หน่ยมภำพกำรออมเงิ
วยกำรเรียนรู้ทนี่ ๑แล้เศรษฐี
วยย่อยทีน่ ๒ครูออมไว้
ไม่กขเรีัดยสน
ง กำรออมเงิ
๐๑ – ๐๒น
- ประโยชน์ของการออมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
๑. ครูเตรี
วให้นักนเรี้อยยนดู:ภหน่
ำพกำรออมเงิ
ซักถำมนั
นว่ำแผนกำรเรี
ภำพอะไร ยนรู้ที่ 5 เรื- ่อใบงาน
ยนรูน้ ทสัำไม
งคมศึนักกเรีษำศำสนำและวั
นธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึ
กษำปี/ ชิท้นี่ ๑งาน
ภาระงาน
- การอ่านและเขียนสื่อสารบูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรี
ออมเงิ
ยนเคยออมเงินหรืฒอไม่
๒.
ครูสนทนำร่
กเรียน อภิปรำยเกี่ยวกับกำรออมเงิน เรำออมเงินเพื่อทำอะไร ครูแจ้งจุดประสงค์
สื- ่อใบงาน
/ แหล่ง๐๑
เรีย–นรู๐๒
้
ขอบเขตเนื้อหา
กิจกรรม
(เวลำวมกั
2 ชับ่วนัโมง)
กำรเรี
ย
นให้
น
ก
ั
เรี
ย
นทรำบ
- ใบความรู้
- ความหมายของการออม
ขั้นนำ
ขั
น
้
สอน
- ใบงาน ๐๑ – ๐๒
- ประโยชน์ของการออม
๑. ครูเตรียมภำพกำรออมเงิน แล้วให้นักเรียนดูภำพกำรออมเงิน ครูซักถำมนักเรียนว่ำ ภำพอะไร
๓.
เลื
อ
กตั
ว
แทนนั
ก
เรี
ย
น
ที
เ
่
คยออมเงิ
น
และมี
เ
งิ
น
ออม
มำเล่
ำ
ให้
เ
พื
อ
่
นฟั
ง
ว่
ำ
มี
ว
ธ
ิ
อ
ี
อมเงิ
น
อย่
ำ
งไร
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- การอ่านและเขียนสื่อสาร
ออมเงินทำไม นักเรียนเคยออมเงินหรือไม่
กำรออมเงิ
น
ดี
อ
ย่
ำ
งไร
-การวั
ใบงาน
๐๑ – น๐๒
๒. ครูสนทนำร่วมกับนักเรียน อภิปรำยเกี่ยวกับกำรออมเงิน เรำออมเงินเพื่อทำอะไร ครูแจ้งจุดประสงค์
จุดประสงค์
ดและประเมิ
ผล
๔.
นั
ก
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
ม
่
กลุ
ม
่
ละ
๓
คน
ศึ
ก
ษำใบควำมรู
้
เรื
อ
่
ง
ควำมหมำยของกำรออมเงิ
น
ประโยชน์
ข
อง
กำรเรียนให้นักเรียนทรำบ
ความรู้
๑. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับความหมาย การ
กำรรออม
ขั้นสอน แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน จำกนั้นสรุปควำมรู้ที่ได้ทั้งหมดลงในใบงำนที่ ๐๑
ออมเงิน และประโยชน์ของการออมเงิน
๑. บอกความหมายความหมายของการออมได้
๕.
ครู
ใ
ห้
น
ก
ั
เรี
ย
นท
ำใบงำนที
่
๐๒
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การอ่าน
๓.
เลื
อ
กตั
ว
แทนนั
ก
เรี
ย
น
ที
เ
่
คยออมเงิ
น
และมี
เ
งิ
น
ออม
มำเล่
ำ
ให้
เ
พื
อ
่
นฟั
ง
ว่
ำ
มี
ว
ธ
ิ
อ
ี
อมเงิ
น
อย่
ำ
งไร
๒. บอกประโยชน์ของการออมได้
๖.
นั
ก
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
อภิ
ป
รำยเกี
ย
่
วกั
บ
ควำมหมำยของกำรออมเงิ
น
ประโยชน์
ข
องกำรออมเงิ
น
การเขียน การอธิบายเหตุผล การจาแนก
กำรออมเงินดีอย่ำงไร
ทัจุดกประสงค์
ษะ
การวัดและประเมินผล
สรุ
ป
กำรเรี
ย
นรู
เ
้
รื
อ
่
งกำรออมเงิ
น
แล้
ว
บั
น
ทึ
ก
ผลกำรสรุ
ป
ลงในสมุ
ด
ประเภทและการทางานกลุ่ม
๔.
นั
ก
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
ม
่
กลุ
ม
่
ละ
๓
คน
ศึ
ก
ษำใบควำมรู
้
เรื
อ
่
ง
ควำมหมำยของกำรออมเงิ
น
ประโยชน์
ข
อง
๑.
การสั
ง
เกต
ความรู้
๑. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับความหมาย การ
วิธีการ
ขั้นสรุป แต่ละกลุ่มนำเสนอหน้ำชั้นเรียน จำกนั้นสรุปควำมรู้ที่ได้ทั้งหมดลงในใบงำนที่ ๐๑
กำรรออม
๒. การอ่
าน การเขียน การอธิบายเหตุผล
ออมเงิน และประโยชน์ของการออมเงิน
๑.
บอกความหมายความหมายของการออมได้
๑. การประเมินความรู้จากใบงาน
๗. ครู
นักให้เรีนยักนเรีร่ยวนท
มกัำใบงำนที
นสรุปควำมเข้
ำใจ ครูเฉลยใบงำน ทดสอบหลังเรียน โดยครูเป็นผู้อ่ำนแบบทดสอบให้
๕.
่
๐๒
๓.
การจ
าแนกประเภท
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การอ่าน
๒. บอกประโยชน์ของการออมได้
๒. สังเกตการทางาน
นั๖.กเรี
ยเรีน ยนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับ ควำมหมำยของกำรออมเงิน ประโยชน์ของกำรออมเงิน
นั
ก
๔.
การท
างานกลุ
ม
่
การเขียน การอธิบายเหตุผล การจาแนก
ทักษะ
เครื่องมือ
สรุปกำรเรียนรู้เรื่องกำรออมเงิน แล้วบันทึกผลกำรสรุปลงในสมุด
ประเภทและการทางานกลุ่ม
คุณการสั
ธรรมจริ
๑.
งเกตยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ข้อสอบหลังเรียน
วิธีการ
ขั
น
้
สรุ
ป
๑.
มุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
๒. การอ่าน การเขียน การอธิบายเหตุผล
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
๑. การประเมินความรู้จากใบงาน
๗. นักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจ ครูเฉลยใบงำน ทดสอบหลังเรียน โดยครูเป็นผู้อ่ำนแบบทดสอบให้
๒.
มีความซื
่อสัตย์สุจริต
๓. การจ
าแนกประเภท
๓. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๒. สังเกตการทางาน
นักเรียน
๓. มีการท
ความรั
บผิดชอบ
๔. แบบประเมินกลุ่ม
๔.
างานกลุ
ม่
เครื่องมือ
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ข้อสอบหลังเรียน
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มุ่งมั่นในการทางาน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
๗. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
การเรียนรู้
๓. มีความรับผิดชอบ
๔. แบบประเมินกลุ่ม

แผนก�รจัดก�รเรียนรูบ รู ณ�ก�ร หน่วยก�รเรียนรูท ่ี ๑ เศรษฐีนอ ย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไวไม่ขดั สน แผนก�รเรียนรูท ่ี ๕ เรือ่ ง ก�รออมเงิน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนกำรเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง กำรออมเงิน
บูรบูณ�ก�รกลุ
ม่ ส�ระก�รเรียนรู สังคมศึกษ�ศ�สน�และวัฒนธรรม ศิลปะ และภ�ษ�ไทย เวล� ๒ ชัว่ โมง ระดับชัน้ ประถมศึกษ�ปท่ี ๑
รณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ และภำษำไทย เวลำ 2 ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

135
135

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๕-๐๑

กำรออมเงิน

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคำถำมต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
กลุ่มมีวิธีการออมเงินอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ประโยชน์
ของการออมมีอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม ………………….........................................................................................
........................................................................................................................................................
สมำชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....

๑๔๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๒/ผ ๕-๐๒

เรื่อง กระปุกออมสิน

คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์กระปุกออมสินโดยใช้วัสดุเหลือใช้
(๑๐ คะแนน)

ชื่อกลุ่ม

………………….....................................
สมำชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
เรื่อง กำรออม

นหรือสิ่งบของบางสวนไวใชเมื่อคราวจําเปน
กำรออม คือ การเก็
กำรเก็บเงิหอมรอมริ

ประโยชน์ของกำรออม ฝึกให้เรำเป็นคนประหยัด
ฝึกให้เรำเป็นคนมีระเบียบวินัย

๑๔๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรประเมินปรับปรุง
ผลงำน

กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้ำที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

กำรกำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลกำรประเมิน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)

เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

๓

๓

๑๒

๓

ร้อยละ

รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กำรใช้เวลำ
ในกำรนำเสนอ
เหมำะสม

๓

บุคลิก ท่ำทำง
และภำษำ
ในกำรนำเสนอ

ชื่อ-สกุล
สมำชิกกลุ่ม

ควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำ

ที่

กลวิธี
กำรนำเสนอ

แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
กำรประเมิน
ผ่ำน ไม่ผ่ำน

รวม

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

(

................/................../...............

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

๑๔๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
รวม

ชื่อ – สกุล
คะแนนเต็ม

๓

มีควำมสนใจตัง้ ใจ
และมีวินัยใน
กำรทำงำน
มีควำมรอบคอบ
และทำงำนเสร็จตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด

ที่

รับผิดชอบในงำน
ที่ได้รับมอบหมำย
และ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

แบบประเมินด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕

๓

(ลงชื่อ)
เกณฑ์กำรประเมิน

๓

(

รวม

ร้อย
ละ

เกณฑ์กำรประเมิน

๙

................/................../...............

ผ่ำน

)

ไม่ผ่ำน

ผู้ประเมิน

3 หมำยถึง ดี
๒ หมำยถึง พอใช้
๑ หมำยถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์กำรตัดสินกำรประเมิน
ผ่ำน
หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผำ่ น หมำยถึง มีผลกำรประเมิน ต่ำกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

แบบบันทึกคะแนน ใบงำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ –สกุล

ใบงำน ใบงำน ใบงำน ใบงำน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔

คะแนนเต็ม

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ร้อยละ

ผ่ำน

ไม่ผำ่ น

๔๐

รวม

(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๔๖

ผลกำรประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

ผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มผ

(ลงชื่อ)

ผ

(

มผ

ผ

มผ

สำมำรถตอบคำถำมจำกใบงำนได้

สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

บอกหน้ำที่ของธนำคำรได้

ชื่อ-สกุล

บอกประเภทของธนำคำรได้

ที่

บอกควำมหมำยของธนำคำรได้

แบบสรุปผลกำรประเมินตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู้
เรื่อง กำรออมเงิน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ผ

................/................../...............

มผ

)

ผ

มผ

ผู้ประเมิน

ผ่ำน คือ ผ
ไม่ผ่ำน คือ มผ
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย √ หน้ำรูปที่นักเรียนควรทำ และทำ
เครื่องหมำย × หน้ำรูปที่ไม่ควรทำ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)

๑)

๒)

๓)

๔)

๕)

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..

๑๔๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1) √

๒) √

๓) ×

๔) √

๕) ×

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

แบบบันทึกคะแนนทดสอบ หลังเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม .......คะแนน

ร้อยละ

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น

สรุปรวม
(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

ผ่ำนเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๕๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

)

ผู้ประเมิน

แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน-หลังเรียน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 หน่วยย่อยที่ 2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ชื่อ - สกุล
คะแนนเต็ม

แบบทดสอบ
หลังเรียน

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรสรุปผลกำรประเมิน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

สรุปรวม
เฉลี่ย
ร้อนละ
(ลงชื่อ)

(

................/................../...............

)

ผู้ประเมิน

ผ่ำนเกณฑ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นายณรงค แผวพลสง
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แยมเกษร

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๑๕๒

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.

นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
นายปรีชา เดือนนิล
นางสาวจงรักษ รัตนวิฑูรย
นางอุไร เปยงใจ
นางประภัสสร โกศัลวัฒน
นางยุวดี ชุมปญญา
นางนิติพร ศรีโนนยาง
นายศักดิ์พงษ วรรณวาส
นายปริญญา อุปลา
นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางรัตนาภรณ คําฝุย
นางสาวปาริชาต บุษบงค
นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
นางวานิตย ธานี
นางสาวนันทพัชร ศุภธีรารักษ
นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
นายศิริ ไชยชอฟา
นางจินตนา ไชยชอฟา
นางสาวพรพิมล ยอดแกว
นายจําลอง ไชยยา
นางเพียงจิต สุวรรณพงศ
นางวิภาพร แกนอวน
นางวิภาดา ขุนนิตย
นางสาวมณีรัตน บุญเต็ม
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวปญจนี อุยเฉง
นางสาววนิดา หินนอย
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุง
นางลัดดา สุขศรี
นายสมชาย นาวีวอง
นายอิสรานันท ชนะภัย
นายภูริทัต ลิ่มจูหมอ
นางสาวเสาวณี โบบทอง

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุทธรักษา
ครูโรงเรียนนาจานกลวยนอย
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
ครูโรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน
ครูโรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
ครูโรงเรียนบานปางปุก
ครูโรงเรียนบานปางกอม
ศึกษานิเทศก
ครูโรงเรียนบานหัวคํา
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถํ้าทองหลาง
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยานสะบา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางจัน
ครูโรงเรียนบานโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบานทุงเจดีย
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา

ประธาน
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

นายเบญจพล ติ๊บขัน
นางสายรุง ติ๊บขัน
นายสมศักดิ์ สุทธการ
นางเทียมจิต หาญยุทธ
นายนันตชัย แอบู
นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
นายอนันต หาญจิตร
นายเจษฎา อนันตศรี
นายไกรศร ไชยเทพ
นางสาวสุทิศา พูพัฒนศิลป
นายนพรัตน ทองอยู
นางอรุณี นพฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ เพชรเรือง
นายสุนทร หนูอินทร
นางนาตญา สัตถาผล
นางวารุณีย กุลธรวิโรจน
นางสาวดารุณี มุงคุณ
นายพิพัฒน สอนสมนึก
นางจินดา กอบุญ
นางสาววราภรณ เขตโสภา
นางทิพยสุดา ธิศรี

๕๖. นางปยาภรณ พละศักดิ์
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

๑๕๔

นายวิสูตร สวนไผ
นางสุจินต สวนไผ
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
นายบรรพต แสนสุวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าหิน
ครูโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.นาน เขต ๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน)
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

บันทึก

บันทึก

ชุดเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลิขสิทธิ์ของ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒,๐๐๐ ชุด
จัดพิมพโดย องคการคาของ สกสค.

คํคําคําคํนํคํนําาานํานํนําาา

ตามที่ ส
ตามที
กงานโครงการสมเด็
งานโครงการสมเด็
พระเทพรั
นราชสุ
าฯ
สยามบรมราชกุ
ตามที
นัากนักงานโครงการสมเด็
จจพระเทพรั
ตตนราชสุ
ดดาฯ
สยามบรมราชกุ
ารี
ตามที
ตามที
่ สํ า่ ่ สํนัสํ่ากาสํนังานโครงการสมเด็
จจพระเทพรั
พระเทพรั
ต นราชสุ
นราชสุ
ดดาฯ
าฯ
สยามบรมราชกุ
สยามบรมราชกุ
ม ารีมมารี
ได้ได้
จได้ั ดจทํจั ดัาดทํชุ ดาการเรี
ชุ ด ยนรู้ สําหรับใช้ในโร
ยานรู
าหรั
บใใช้ในโรงเรี
ในโรงเรี
ยนประถมศึ
กษาขนาดเล็
ษาขนาดเล็
ทีาดครู
าดครู
ม่รบชั
รบชั
้นหรื
ออยู
นพื
กันดาร
นรู
หรั
ใช้
นโรงเรี
นประถมศึ
่ข่ขาดครู
คครบชั
้นหรื
่ใ่ในพื
่ห่า่างไกลทุ
งไกลทุ
การเรีการเรี
ยการเรี
นรูย้ สํนรู
หรั
้ ้ สํสํา้ าบสํหรั
ใช้
บบใใช้
นโรงเรี
ยนประถมศึ
ยยนประถมศึ
กษาขนาดเล็
กกษาขนาดเล็
กกทีทีก่ขก่ขทีาดครู
มีคมีมีรูคไคไม่รูม่รูไคคไม่รบชั
้น้นหรื
อหรืออยูออยู
่ใอยู
นพื
่ในพื
้นที้น้น่หทีที่า่หงไกลทุ
รกันรรกัดาร
ซึ่งประกอบด้วยชุดการจัด
่งประกอบด้
วการจั
ยชุ
ดการจั
จกรรมการเรี
นรู
้ าหรั
(สํหรั
ผู้สู้สอน)
อน)
และชุ
กิกรรมการเรี
กรรมการเรี
ประกอบด้
ยชุ
การจั
กิดจจกิกรรมการเรี
กรรมการเรี
าาหรั
บบครู
และชุ
จจกรรมการเรี
ซึ่งประกอบด้
ซึ่งซึประกอบด้
วยชุววดยชุ
ดดการจั
ดกิดจดกิกรรมการเรี
ยนรู
ยยนรูยนรู
้ (สํ
้ (สํ้ า(สํ
บหรั
บครู
ครู
ผผครูู้สผอน)
และชุ
และชุ
ดดกิกิดจดจกิกรรมการเรี
ยนรู
ยยนรู
้นรู
(สํ้ ้ (สํ
า(สํหรัาาหรั
บหรันับบกนัเรีนักกยเรีน)ยหลั
น)งจากที่มีการนําไปใช้
ง่มจากที
ีากไปใช้
ารนํ
าไปใช้
่อดังดักล่
ฒนาคุ
นาคุ
ณภาพการศึ
ภาพการศึ
ษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
นขนาดเล็
จากที
ารนํ
ไปใช้
พบว่
งกล่
าวช่
ววยพั
ฒนาคุ
ณภาพการศึ
กกษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
หลังจากที
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เพราะจะทํ
ให้ งแนวคิดการจัดกร
นรู
้ ้ และศึ
กกษาคํ
กรรมการเรี
ยนรู
้ นรู
(สํ(สํ้ า้(สํา(สํหรั
บหรั
ผครู
ให้ให้เให้
ข้เาข้เใจ
เพราะจะทํ
าให้าทราบถึ
ทราบถึ
งดแนวคิ
ดดการจั
ดกระบวนการจั
ดการเรี
การเรี
นรู
้ การเตรี
มตั
ของครู
สืการจั
การจั
ดการเรี
การเรี
การจั
แนวคิ
การจั
กระบวนการจั
ยยนรู
้ การเตรี
ยยมตั
ววของครู
่อ่อการจั
ดการเรี
ลักกษณะชุ
ษณะชุ
ทราบถึ
งแนวคิ
การจั
กระบวนการจั
ดการเรี
ยยนรูนรู
้ การเตรี
ยยมตั
วของครู
ยยยนรู
ดดการจั
ทราบถึ
งแนวคิ
ดดการจั
ดดกระบวนการจั
ดดการเรี
้ การเตรี
ของครู
สืสื่อ่อสืการจั
ดดการเรี
ยนรู
้นรู
ลั้ ก้ลัษณะชุ
ดการจั
ดกิจดกรรมการเรียนรู้ แผนกา
จกรรมการเรี
ยนรู
้ แผนการจั
ดการเรี
ยสันรู
ลัษณ์
ช้แนวทางการวั
แนวทางการวั
และประเมิ
นผลของแต่
ผลของแต่
กรรมการเรี
นรู
แผนการจั
การเรี
กกษณ์
ช้ี่ใแนวทางการวั
ดดและประเมิ
นผลของแต่
ะหน่
ยการเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรูยย้ นรู
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ทษณ์
และประเมิ
ลละหน่
ววยการเรี
กิจกิกรรมการเรี
้ ้แผนการจั
ดดการเรี
ยยนรู้ นรู
้ ญสั้ สัญลั้ สัญลักญกลัษณ์
ที่ใี่ใทช้ช้ที่ใแนวทางการวั
ดดและประเมิ
นนผลของแต่
ละหน่
วยการเรี
ยนรูย้ นรู้
หวังว่าช
ดการจั
ดกิจกิจกรรมการเรี
จกรรมการเรี
กรรมการเรี
อน)
และชุ
จกรรมการเรี
กรรมการเรี
หวั
ชุาดดชุการจั
การจั
ยยนรู
าาหรั
บบครู
ู้สู้สอน)
และชุ
(สํ
หวังหวั
ว่หวั
างงชุว่ว่ดางาว่ชุการจั
ดกิดจดกิกรรมการเรี
ยยนรู
้ นรู
า้ า(สํ
หรั
บหรัครู
อน)
และชุ
จกิจกรรมการเรี
นรู
้ (สํ(สํ้ (สํ
ผครูู้สสผผอน)
และชุ
ดดกิดกิจดกิกรรมการเรี
ยนรูยยนรู
้ นรู
(สํ้ ้า(สํ
หรัาบหรันักบเรียน) ฉบับปรับปรุงนี้
บปรุปรั
บนีปรุ
นีจะเป็
้ จะเป็
นประโยชน์
ประโยชน์
ต่อการจั
่อการจั
การจั
กิกรรมการเรี
กรรมการเรี
องครู
ผู้สอน
ู้สอน
อน
อันนนจะส่
น)ยน)
ฉบั
ปรั
ปรุ
งนีนีง้ ้จะเป็
จจกรรมการเรี
ยยนรู
้ข้ของครู
จะส่
ผลต่
การพั
นักเรีนัยกนัน)เรีกยเรีฉบั
บฉบั
ปรัฉบั
้ งจะเป็
นประโยชน์
ตต่อต่อการจั
ดดกิกิดจดจกิกรรมการเรี
นรู
้ของครู
องครู
งงผลต่
ออการพั
น)
บบบปรั
บบงปรุ
นนประโยชน์
ยนรู
้ขนรู
ผผู้สผู้สอน
อันอัอัจะส่
งผลต่
อการพั
ฒนาฒคุนา
ณภาพการศึกษาระดับปร
ณภาพการศึ
กษาระดั
บประถมศึ
กอษาต่
ภาพการศึ
ษาระดั
ประถมศึ
ษาต่
คุณภาพการศึ
กษาระดั
บประถมศึ
กษาต่
ไป
คุณคุภาพการศึ
กกษาระดั
บบประถมศึ
กกษาต่
ออไปอไปไป
ขอขอบค
ขอขอบคุ
้ทรงคุ
ริหารสถานศึ
หารสถานศึ
ารสถานศึ
ษา
ษานิ
ทศก์
ครู
อาจารย์
ี ่ยวข้องกับการปรับป
ขอขอบคุ
ผู้ท้ผูทรงคุ
กกษา
กกษานิ
เเทศก์
อาจารย์
และทุ
ท่า นที
ขอขอบคุ
ณ ณผูณ้ ทณผูรงคุ
ณรงคุ
ก ษา
ษานิ
ทศก์
อาจารย์
และทุ
ขอขอบคุ
ณวุณฒวุณวุฒิ วุฒผูิ ฒผู้ บิ ้ผูบิ ริผู้บริห้บหริารสถานศึ
ศึกกศึศึษานิ
เเทศก์
ครูครูครู
อาจารย์
และทุ
กท่กกาท่นที
่ มส่ี ว่ มนเกี
วนเกี
่ยวข้
องกั
บการปรั
บและจั
ปรุ
งและจั
ดทําทํเอกสารมา
าเอกสารมา
ณ
โอกาส
วข้
งกั
การปรั
และจั
าเอกสารมา
โอกาส
ส่วนเกี
วข้
งกั
การปรั
บปรุบบปรุ
งปรุ
ดทํดาดทํเอกสารมา
ณณณโอกาส
นี้ นีนี้ ้
ส่ว่ยส่นเกี
่ยอวข้
อบองกั
บบการปรั
งงและจั
โอกาส
งานคณะกรรมการการศึ
กกงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
ฐาน
สําสํนัสํากานันังานคณะกรรมการการศึ
งานคณะกรรมการการศึ
กกษาขั
้น้นฐาน
กษาขั
้นพื้น้นพืพืฐาน

คคําชี
จง
าชี้แ้แจง
๑. แนวคิดหลัก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกน และ
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ทักษะกระบวนกำร
จัดกิจกรรมที่ห ลำกหลำย ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนกำรจำกครูผู้ สอนที่อธิบำยแนวคิดและองค์ควำมรู้
ในช่วงต้น ชั่วโมง จำกนั้นจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจ โดยกำรทำงำนแบบจับคู่ห รือเป็นกลุ่มย่อย
รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจำกกำรทำกิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู้ ส อนจ ำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษำหน่ ว ยกำรเรี ย นรู้ ล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ทุ ก ครั้ ง
เพื่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรงำน ใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษำใบควำมรู้สำหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิ จ กรรม – ใบความรู้ ส ำหรั บ ใช้ ในกำรจั ด กำรเรีย นรู้ กิ จ กรรมกลุ่ ม ย่ อ ย
กิจกรรมจับคู่และกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้สัญลักษณ์รูป
และสีแสดงตำมระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ใช้สีเหลืองและมีรูป
จำนวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคา และบัตรภาพ ใช้ประกอบกำรเรียนรู้ ช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิ น
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำรจัดกิดจกิกรรมการเรี
จ กรรมกำรเรี
่ ม บู ร ณำกำร
ชั้ น ประถมศึ
ท ำเป็ นยหนรู วยกำรเรี
้
ชุชุดดการจั
ยนรูก ยลุนรู
ม บู้ กรลุณาการ
ชัน้ ประถมศึ
กษาปท่ี ๑ก ษำปี
จัดทําทเปี่ ๑นหนจั ดวยการเรี
(Learningย นรู
Unit)
(Learning
Unit)
โดยผ่หำลันกำรวิ
เครำะห์ หลักสูตกรแกนกลำงกำรศึ
้นฐำน๒๕๕๑
พุทธศั กนํรำช
๒๕๕๑
นำผลกำร
โดยผานการวิ
เคราะห
กสูตรแกนกลางการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน กพุษำขั
ทธศั้นกพืราช
าผลการวิ
เคราะห
ตัวชี้วัด
วิและสาระการเรี
เครำะห์ ตัวชี้วัดยนรู
และสำระกำรเรี
ยนรู้ มำจัยดนรู
กิจบกรรมกำรเรี
ณำกำร
่งพัฒพนำให้
ผู้เรียนไ
นำกำรเรียนรู
 มาจัดกิจกรรมการเรี
ูรณาการ ยมุนรู
งพั้บฒูรนาให
ผูเรียมุนได
ัฒนาการเรี
ยนรูพั ฒสมรรถนะสํ
าคั้ ญ
สมรรถนะส
ญ และคุ
ลักษณะอั
นพึงประสงค์
มสร้เำกิงให้
เกิดคุณาลันิกยษณะตำมค่
มหลัก ๑๒การดํ
ประกำร
และคุณลักำคั
ษณะอั
นพึงณประสงค
และเสริ
มสรางใหและเสริ
ผูเรียนได
ดคุณผู้เลัรีกยนได้
ษณะตามค
มหลัก ๑๒ำนิยประการ
ารงตน
กำรด
ปรัชญำของเศรษฐกิ
จพอเพีระเบี
ยง ยกำรมี
ยบวิเคารพกฎหมาย
นัย อดทน เคำรพกฎหมำย
รู้คิด รู้ทดำกิจกรรม
ใน
โดยใชำรงตนโดยใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง การมี
บวินัยระเบี
อดทน
และมีสติ รูคและมี
ิด รูทสําติในการจั
กำรจั
จกรรมกำรเรี
ยนรู้ครูควรศึดกการเรี
ษำแผนกำรจั
ละเอี
ยด่อการเรี
จัดเตรียนรู
ยมสืให่อพกำรเรี
้ให้พร้นอพฤติ
ม ประเมิ
น
การเรีดยกินรู
ครูควรศึกษาแผนการจั
ยนรูนี้ใหดลกำรเรี
ะเอียยดนรู้นจัี้ใดห้เตรี
ยมสื
รอม ยนรูประเมิ
กรรมของ
พฤติ
รรมของผู
ำงต่อเนื่อง และสำมำรถปรั
ใช้บให้สภาพแวดล
สอดคล้องกัอบมสภำพแวดล้
สถำนกำรณ์
้
ผูเรียกนอย
างตอเนื้เรี่อยงนอย่
และสามารถปรั
บใชใหสอดคลอบงกั
สถานการณอม และการเรี
ยนรูและกำรเรี
 ของนักเรียยนรูนได
ของนั
ยนได้ยนที
สำหรั
ภำคเรียนทีวย่ ๑หนประกอบด้
ยกำรเรี
สําหรักบเรีภาคเรี
่ ๑ บประกอบด
วยการเรียวยนรูหน่
 ๕วหน
วย ดัยงนรู
นี้ ้ ๕ หน่วย ดังนี้

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘

เศรษฐีน้อย
สุขภำพดีชีวีป็นสุข
คนดีศรีแผ่นดิน
เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
สุนทรียศิลป์

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำรจัด ทำแผนกำรจัด กำรเรีย นรู้ กลุ่ม บูร ณำกำร ชั้น ประถมศึก ษำปีที่ ๑ กำหนดให้ส อดคล้อ งกับ
หน่ว ยกำรเรีย นรู ้ ใน ๑ หน่ว ยกำรเรีย นรู ้จ ะประกอบด้ว ยหน่ว ยย่อ ย แต่ล ะหน่ว ยย่อ ยประกอบด้ว ย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จะประกอบด้ว ย ขอบเขตเนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
กิจ กรรมกำรเรีย นรู้ สื่อ กำรเรีย นรู้ และกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ สำหรับ ใช้ใ นกำรสอนแต่ล ะครั้ง
แบ่งเป็น ชั่วโมงที่ ๑ ชั่ว โมงที่ ๒ และหรือชั่ว โมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหำต่อเนื่องกัน สำหรับกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/
แหล่ง เรีย นรู้ และกำรประเมิน แยกตำมเนื้อ หำและองค์ป ระกอบของแต่ล ะแผน เพื่อ ให้เกิด ควำมสะดวก
ในกำรสอน

ดังนี้




๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร สัญลักษณ์พิมพ์ไว้ในกรอบด้ำนบนมีควำมหมำย
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

สารบัญ
เรื่อง

สารบัญ

คาชี้แจง
สารบัญ
ผนดิน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผนดิ
โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้
โครงสร้ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ใบสรุปหน้ำหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรทำควำมดี
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ใบสรุปหน้ำหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ ครอบครัวอบอุ่น
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ โรงเรียนน่ำอยู่
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
ใบสรุปหน้ำหน่วยกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ ประชำธิปไตยในครอบครัว
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ กิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ วิถีประชำธิปไตย

หน้า

๑๓
๒๔
๓๕
๑๔
๑๗
๑๕
๑๘
๑๖
๑๙
๑๘
๒๓
๑๙
๒๔
๒๐
๒๕
๓๓
๓๙
๔๖
๕๑
๖๓
๖๙
๖๔
๗๐
๖๕
๗๑
๗๙
๘๕
๙๔
๑๐๑
๙๕
๑๐๒
๙๖
๑๐๓
๑๐๙
๑๑๖
๑๑๘
๑๒๕

สวนที่ ๑

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
1
เศรษฐีน้อย

(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อาเซียนศึกษา



2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

(15 ชั่วโมง/ปี)

(25 ชั่วโมง/ปี)




9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์




3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
((๒๐๖
220 ชั่วโมง/ปี )

(30 ชั่วโมง/ปี)



(2๐ ชั่วโมง/ปี)






4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(20 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)





5
โลกสวยด้วยมือเรา

๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)




(3๐ ชั่วโมง/ปี)

หนวยการเรียนรูที่ ๖








ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓

๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1

ภำคเรียนที่ 1
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 สุขภำพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเรำเท่ำฟ้ำ
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬำ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภำพดีมีสุข

3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน(20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้ำคนดี
อยู
 หน่วยย่อยที่ 2 สิสัทงคมน
ธิเด็กาไทย
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชำธิปไตย
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
(14 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ท่องไปในโลกกว้ำง
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 สุนทรียศิลป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กำเนิดงำนศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนำกำรหรรษำ
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลำศิลป์ไทย
 หน่วยย่อยที่ 4 ภูมิใจในงำนศิลป์

๔

ภำคเรียนที่ 2
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธำ
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมำเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พำจิตแจ่มใส
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรำ
(3๐ ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ำรู้
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชำติ
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซำบกำรเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(16 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่ำงคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 เกษตรกรรมคู
ผักสวนครัวรั้วบกิานนได้
 หน่วยย่อยที่ 4 สานฝ
บ่มเลี้ยนงให้
นง
ใหเยปั่งนยืจริ
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์(30 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ถิย่นอนรอยไทย
ไทยในอดีต
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนดินไทยแผนดิ
ไทยแผนดินทอง
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ่
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 อำเซียนศึกษำ(15 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้ำนของเรำ
 หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

สาระการเรียนรู้
- สินค้ำและบริกำรที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรใช้จ่ำยเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์ของกำรออม
- กำรใช้ทรัพยำกรในชีวิตประจำวันอย่ำง
ประหยัด

เวลา
(ชั่วโมง)
20

- ควำมจำเป็นที่คนต้องทำงำนอย่ำงสุจริต
- กำรอ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง และ
ข้อควำมสั้นๆ
- ควำมหมำยของคำ และข้อควำมที่อ่ำน
- กำรตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- มำรยำทในกำรอ่ำน
- กำรสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำยๆ
- มำรยำทในกำรเขียน
- วิธีกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ำย ๆ ในกำร
ทำงำนอย่ำงปลอดภัย
- เข้ำใจ มีทักษะกำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่ำงกระตือรือร้นและตรงเวลำ
- พื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์
- ระบุสมำชิกในครอบครัว และควำมรักควำม
ผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

2

สุภาพดีชีวี
เป็นสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๗

๖

สาระการเรียนรู้
- ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยนอก
- วิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยนอก
- สมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพัน
ของสมำชิกที่ดีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
- ลักษณะควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศชำยและ
เพศหญิง
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำยที่ใช้กำรเคลื่อนไหวตำมธรรมชำติ
- กำรออกกำลังกำยและเล่นเกมตำมคำแนะนำ
อย่ำงสนุกสนำน
- กำรปฏิบัติตนตำมกฎกติกำ ข้อตกลงในกำร
เล่นเกมตำมคำแนะนำ
- กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ
ตำมคำแนะนำ
- อำกำรเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปฏิบัติตนตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย
- สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรำยที่บ้ำน โรงเรียนและ
กำรป้องกัน
- สำเหตุและกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรเล่น
- คำพูดหรือท่ำทำงขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุร้ำยที่บ้ำนหรือโรงเรียน
- อธิบำยหรือตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- ควำมหมำยของเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์
สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
25

หน่วย
ที่

๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- กำรฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- กำรเลียนแบบกำรเคลื่อนไหว
- กำรแสดงท่ำทำงง่ำยๆ เพื่อสื่อควำมหมำย
แทนคำพูด
- กำรละเล่นของเด็กไทย
- พุทธประวัติ หรือประวัติของศำสดำที่ตนนับ
- กำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำกประวัติสำวก
ชำดกและศำสนิกชนตัวอย่ำง
- ควำมหมำย ควำมสำคัญ กำรปฏิบัติตำม
หลักธรรมโอวำท ๓ ในพระพุทธศำสนำ หรือ
หลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ
- คุณค่ำและสวดมนต์แผ่ เมตตำ มีสติที่เป็น
พื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธศำสนำ หรือกำร
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ

๒๐

- กำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ ศำสนสถำน
ของศำสนำที่ตนนับถือ
- กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะหรือแสดงตน
เป็นศำสนิกชนของศำสนำที่ตนนับถือ
- กำรปฏิบัติตนในศำสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สำคัญทำงศำสนำตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้ำง
งำนทัศนศิลป์
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่ำย ๆ
- กำรวำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑

๔

คนดีศรี
แผ่นดิน

มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๕

5

โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔

๘

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
- กำรปฏิบัติตนตำมหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ
ตำมคำแนะนำ
- ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
- ควำมสำมำรถและควำมดีของ ตนเอง ผู้อื่น
และบอกผลจำกกำรกระทำนั้น

๒๐

- โครงสร้ำงบทบำทและหน้ำที่ของสมำชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน
- บทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน
- กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและทำกิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
- กำรท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำย ๆ
- กำรฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- สิ่งต่ำงๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และทีมนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว
- ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่ำง ๆ ในห้องเรียน
- กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศในรอบวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

30

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๓
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ป.๑/๒

หน่
หน่
หน่วววยยย ชืชืชื่อ่อ่อหน่
หน่
หน่ววยวยย
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๑/๕
ทีทีที่ ่ ่ การเรี
การเรี
การเรียยยนรู
นรู
นรู้ ้ ้ มาตรฐาน/ตั
มาตรฐาน/ตั
มาตรฐาน/ตัวววชีชีชี้ว้วัด้วัดัด
7๖77

มฐ.
๓.๑
ชีเด็
ชีชีววิตวกิติตสุไทย
สุสุขขขสัสัสันนนต์ต์ต์ มฐ.ง
มฐ.ง
มฐ.งง๑.๑
๑.๑
๑.๑
หัในบ้
วใจ
้ ป.๑/๑
ในบ้
ในบ้
าานของ
านของ
นของ ตัตัตัวววชีชีชี้วว้ ้วัดัดัดทีควรรู
ทีที่ค่ค่ควรรู
วรรู
วรรู
้ ป.๑/๑
้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๑
สร้
เรา
เรา
เราางสรรค์
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีควรรู
ทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรูงรู้งรูป.๑/๒
้ ป.๑/๒
้ ้ ป.๑/๒
ป.๑/๒
มฐ.ศ ๑.๑
้ ป.๑/๑
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีต้ทีที่ตอ่ต่ต้องรู
้อ้องรูงรูงรู
้ ป.๑/๓
้ ้ ป.๑/๓
ป.๑/๓
มฐ.ง
มฐ.ง
มฐ.ง๓.๑
๓.๑
๓.๑
ตัตัวตัวชีวชี้วชี้วัด้วัดต้ัดทีทีอที่ต่ตงรู
ป.๑/๓
่ต้อ้อ้องรู้ งรูงรู
้ ป.๑/๑
้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๑
มฐ.
มฐ.
มฐ.สสส๒.๒
๒.๒
๒.๒
ตัตัตัวววชีชีชี้ว้ว้วัดัดัดทีควรรู
ทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรูงรู้งรูป.๑/๔
้ ป.๑/๒
้ ้ ป.๑/๒
ป.๑/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๑/๕
ตัมฐ.
ตัตัววชีวชีชี้ว้วพัด้วัดัดทีทีที่ค๑.๑
่ค่ควรรู
วรรู
วรรู้ ป.๑/๓
้ ้ ป.๑/๓
ป.๑/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๑/๑
มฐ.
มฐ.
มฐ.พพพ๒.๑
๒.๑
๒.๑
ตัตัตัววชีวชีชี้ว้วัด้วัดัดทีทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรูงรูงรู้ ป.๑/๑
้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๑
มฐ.
มฐ.
มฐ.ศ๑.๑
ศ๑.๑
ศ๑.๑
ตัตัตัววชีวชีชี้ว้วัด้วัดัดทีทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรูงรูงรู้ ป.๑/๓
้ ้ ป.๑/๓
ป.๑/๓

๘๘๘

สุสุสุนนนทรี
ทรี
ทรียยยศิศิศิลลลป์ป์ป์ มฐ.
มฐ.
มฐ.ศศศ๑.๑
๑.๑
๑.๑
ตัตัตัววชีวชีชี้ว้วัด้วัดัดทีทีที่ต่ต่ต้อ้อ้องรูงรูงรู้ ป.๑/๑
้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๑

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีผลต่อควำมเป็นอยู่
ของมนุษย์
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติตน
อย่ำงเหมำะสม
- กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน
และชั้นเรียน
- ทักษะกำรทำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรงเวลำ
ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือง่ำยๆ
- รู ป ร่ ำ ง ลั ก ษณ ะและขนำดของสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ
รอบตัวในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- แ ส ด งค ว ำม รู้ สึ ก ที่ มี ต่ อ ธ รรม ช ำติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้
อประถมศึ
มรอบตักวกกษาปี
ชัชัชั้น้น้นประถมศึ
ประถมศึ
ษาปี
ษาปีททที่ 1ี่ ี่ 11
- วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำมควำมรู้สึก เวลา
เวลา
เวลา
สาระการเรี
สาระการเรี
สาระการเรียยยนรู
นรู
นรู้ ้ ้
ของตนเอง
(ชั(ชั
(ชั่ว่วโมง)
่วโมง)
โมง)
๑๔
1๕
1๕
1๕
มูษะกำรท
ลสิ่งที่สำงำนอย่
นใจเกี
่ยำวกั
บบุคคล
สิตรงเวลำ
่งของ
---ทัข้ทัทักอกกษะกำรท
ษะกำรท
ำงำนอย่
ำงำนอย่
ำงกระตื
ำงกระตื
งกระตื
อออรืรือรืสัออร้ตร้นร้นว์นตรงเวลำ
ตรงเวลำ
เรืและปลอดภั
่องรำวและเหตุ
และปลอดภั
และปลอดภั
ยยย กำรณ์ต่ำงๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
อุกำรใช้
ปกรณ์
ำรสนเทศ
---กำรใช้
กำรใช้
ววัสวัสเัสดุทคโนโลยี
ดุดุอออุปุปุปกรณ์
กรณ์
กรณ์แสแและเครื
ละเครื
ละเครื่อ่อ่องมืงมื
งมือออง่ง่ำง่ำยๆในกำร
ำยๆในกำร
ยๆในกำร
ประโยชน์
ของอุ
เทคโนโลยี
ด-ดดำรงชี
ำรงชี
ำรงชีววิตวิติตกำรจั
กำรจั
กำรจั
ดดดเก็ปเก็เก็บกรณ์
บบอุอุอุปปปกรณ์
กรณ์
กรณ์กกกำรเรี
ำรเรี
ำรเรีสยยำรสนเทศ
นและ
ยนและ
นและ
ของใช้
ของใช้
ของใช้สสส่ว่วนตั
่วนตั
นตัววว
รูกำรดู
ปร่ำแงแแลตนเองในกำรแต่
ลัลตนเองในกำรแต่
กษณะ และขนำดของสิ
---กำรดู
กำรดู
ลตนเองในกำรแต่
งงกำย
งกำย
กำย ่งต่ำงๆ
รอบตัวใน ธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
้สึกทีแหล่
่มแหล่
ีต่องงธรรมชำติ
---ข้แสดงควำมรู
ข้ข้อออมูมูมูลลลทีทีที่น่น่นำ่ำสนใจ
่ำสนใจ
สนใจ
แหล่
ข้งข้ข้อออมูมูมูลลลทีทีที่อ่อ่อยูแยู่ใยูละ
่ใกล้
่ใกล้
กล้ตตตัวัวัว
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
กำรใช้
วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทั
ศนศิำนำจ
ลำนำจ
ป์
---ควำมหมำยและควำมแตกต่
ควำมหมำยและควำมแตกต่
ควำมหมำยและควำมแตกต่
ำำงของอ
ำงของอ
งของอ
ำนำจ
-ตำมบทบำท
กำรวำดภำพระบำยสี
ำมควำมรู
ของตนเอง
ตำมบทบำท
ตำมบทบำท
สิสิสิทททธิธิหธิหหน้น้น้ำำทีำทีทีต่ใ่ในครอบครั
่ในครอบครั
นครอบครั้สววึกและ
วและ
และ
โรงเรี
โรงเรี
โรงเรียยนยนน
ำที่ของอวัยวะภำยนอกที
---กิลักิกิจกจกรรมตำมกระบวนประชำธิ
จษณะและหน้
กรรมตำมกระบวนประชำธิ
กรรมตำมกระบวนประชำธิ
ปปปไตยใน
ไตยใน
ไตยใน ่มี
กำรเจริววญว เติบโตและพัฒนำกำรไปตำมวัย
ครอบครั
ครอบครั
ครอบครั
---สมำชิ
สมำชิ
สมำชิกกกในครอบครั
ในครอบครั
ในครอบครัววว
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ

-หน
--กำรใช้
กำรใช้
ววัสวยัสนรู
ัสดุดุดุทอุี่อุอุป๔ปปกรณ์
กรณ์
กรณ์
ำนงงำนทั
งงำนทั
ศศศนศิ
นศิ
นศิลกลษาป
ลป์ป์ป์ ที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
วกำรใช้
ยการเรี
คนดี
ศรีสร้
แสร้
ผสร้
นำำดิงงำนทั
ชั้นประถมศึ
---ลัลัลักกกษณะรู
ษณะรู
ษณะรูปปปร่ร่ำร่ำงและขนำดของสิ
ำงและขนำดของสิ
งและขนำดของสิ่ง่งต่่งต่ต่ำำงๆ
ำงๆ
งๆ

๓๐
๓๐
๓๐

๙

มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ. พ๑.๑
๒.๑
7 ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง
งรู้ ป.๑/๑
นของ
หน่วย ในบ้
ชื่อาหน่
วย ตัวชีว้ ัดที่ตค้อวรรู
ศ๑.๑
ที่ เรา
การเรียนรู้ มฐ.มาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ป.๑/๒
7 ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
วชี้วศัด๑.๑
ที่ควรรู้ ป.๑/๑
๘ ในบ้
สุนทรีานของ
ยศิลป์ ตัมฐ.
เรา
ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัมฐ.ง
วชี้วัด๓.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรูงรู้ ้ป.๑/๒
ป.๑/๑
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ป.๑/๒
มฐ.ง ๓.๑
ป.๑/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรูงรู้ ้ป.๑/๔
มฐ.
ตัวชี้วสัด๒.๒
ที่ควรรู้ ป.๑/๓
หน่วย ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ป.๑/๕
ที่
การเรียนรู้ มฐ.มาตรฐาน/ตั
พ ๒.๑ วชี้วัด
ตัมฐ.
วชี้วศัดที๑.๒
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัตัมฐ.
ววชีชี้ว้วศ๑.๑
ัดัดทีที่ค่ตวรรู
้องรู้้ ป.๑/๓
ป.๑/๑
ตัมฐ.
วชี้วศัด๒.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ.
ตัวชี้วพัดที๒.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
วชี้วศัด๑.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๑
๘ สุนทรียศิลป์ ตัมฐ.
มฐ.
ตัวชี้วศ๑.๑
ัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ป.๑/๒
๘ สุนทรียศิลป์ มฐ.
ตัวชี้วศัด๑.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
ป.๑/๓
งรู้้ ป.๑/๑
ป.๑/๕.

๑๐

- ข้อมูลที่น่ำสนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของอำนำจ
ตำมบทบำท สิทธิหน้ำที่ในครอบครัวและ
โรงเรีชัย้นประถมศึกษาปีที่ 1
- กิจกรรมตำมกระบวนประชำธิปไตยใน
สาระการเรียนรู้
ครอบครัว
ชั้นกประถมศึ
กษาปี
ที่ 1 อรือร้น ตรงเวลำ
- สมำชิ
ในครอบครั
ว ำงกระตื
ทักษะกำรท
ำงำนอย่
และปลอดภัย สาระการเรียนรู้
- กำรใช้วัสดุออุุปปกรณ์
กรณ์และเครื
สร้ำงงำนทั
ลป์
่องมือศง่นศิ
ำยๆในกำร
ดำรงชีวิต กำรจัดเก็บอุปกรณ์กำรเรียนและ
-ของใช้
ทักษะกำรท
ส่วนตัวำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรงเวลำ
และปลอดภั
กษณะรู
ปยร่ำงและขนำดของสิ
- ลักำรดู
แลตนเองในกำรแต่
งกำย ่งต่ำงๆ
-รอบตั
กำรใช้
ัสดุอุปกรณ์แและเครื
ว วในธรรมชำติ
ละสิ่งที่อ่มงมืนุอษง่ย์ำสยๆในกำร
ร้ำงขึ้น
ด- ำรงชี
บอุปงข้กรณ์
นและ
ควำมรู
่มีตด่อเก็ธรรมชำติ
ข้อมูลวทีิต้ส่นึกกำรจั
่ำทีสนใจ
แหล่
อมูและสิ
ลกทีำรเรี
่อ่งยูแวดล้
่ใยกล้
ตอัวม
ของใช้
รอบตัวส่วนตัว
- กำรดู
แลตนเองในกำรแต่
ทัควำมหมำยและควำมแตกต่
กษะพื
้นฐำนในกำรใช้วัสงดุกำย
อำุปงของอ
กรณ์สำนำจ
ร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ สิทธิหน้ำที่ในครอบครัวและ
ตำมบทบำท
-โรงเรี
ข้กำรสร้
อมูยลนทีำ่นงงำนทั
่ำสนใจศแหล่
มูลที่อยู่ใกล้ตัว สี
นศิลงป์ข้โอดยกำรทดลองใช้
ค ง่ำยๆกษาปีที่ 1 ปไตยใน
-ด้วกิยเทคนิ
จกรรมตำมกระบวนประชำธิ
ชั้นประถมศึ
-ครอบครั
ควำมหมำยและควำมแตกต่
ำงของอตำนำจ
กำรวำดภำพระบำยสี
ภำพธรรมชำติ
ำม
ว
สาระการเรี
ย
นรู
้
ตำมบทบำท
สิทธิหน้ำที่ในครอบครัวและ
ควำมรู้สึกของตนเอง
โรงเรี
ยนกในครอบครัว
- สมำชิ
-- กิงำนทั
จกรรมตำมกระบวนประชำธิ
ศนศิลป์ในชีวิตประจำวันปไตยใน
ครอบครั
- กำรใช้ววัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์
- สิ่งของต่ำง ๆ สำมำรถก่อกำเนิดเสียงที่
-แตกต่
สมำชิำงกั
กในครอบครั
ว
น
- ลักษณะของเสี
ษณะรูปร่ำงและขนำดของสิ
่งต่ำงๆำ-เร็ว
ยงดัง-เบำและควำมช้
-ของจั
กำรใช้
วในธรรมชำติ
ัสดุ อุปกรณ์แสร้
ำงงำนทั
รอบตั
ละสิ
่งที่มนุศษนศิ
ย์สลร้ำป์งขึ้น
งวหวะ
- กำรท่
ควำมรูอ้สงบทกลอน
ึกที่มีต่อธรรมชำติ
และสิ
ร้องเพลงง่
ำย่งๆแวดล้อม
-รอบตั
ร่วมกิวจกรรมดนตรีอย่ำงสนุกสนำน
-- ลัควำมเกี
ปฐำนในกำรใช้
ร่อำงและขนำดของสิ
่งต่ำงๆ
ทักษณะรู
ษะพื่ย้นวข้
วัสดุ่ใช้อุปในกรณ์
สร้ำงงำน
งของเพลงที
รอบตั
วลป์ในธรรมชำติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ชีทัวศิตนศิ
ประจ
ำวัน
- ควำมรู
ที่มีต่อศธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมสี
กำรสร้้สำึกงงำนทั
นศิลป์โดยกำรทดลองใช้
รอบตั
ว ค ง่อำเล่
ยเทคนิ
ยๆำถึงเพลงในท้องถิ่น
-ด้วบรรยำยหรื
-- ทัดนตรี
ก
ษะพื
น
้
ฐำนในกำรใช้
วัสดุอุปกรณ์สตร้ำมำงงำน
กำรวำดภำพระบำยสี
ภำพธรรมชำติ
ในท้องถิ่นที่ชื่นชอบ
ทัควำมรู
ศนศิล้สป์ึกของตนเอง
-- กำรเลี
กำรสร้ยำนแบบกำรเคลื
งงำนทัศนศิลป์่อนไหว
โดยกำรทดลองใช้สี
ด้- วกำรแสดงท่
ยเทคนิค ง่ำำทำงง่
ยๆ ำย ๆ เพื่อสื่อควำมหมำย
-แทนค
กำรวำดภำพระบำยสี
ภำพธรรมชำติตำม
ำพูด
ควำมรู
ึกของตนเองหรือร่วมแสดง
- สิ่งที่ช้สอบจำกกำรดู

ตัมฐ.
วชี้วศัด๒.๒
ที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
ป.๑/๕
งรู้้ ป.๑/๓
ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
งรู้้ ป.๑/๔
ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๓.๒
ที่ตผูส้ออน)
งรู้ กลุป.๑/๑
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั (สํวาชีหรั้วบัดครู
มบูรณาการ - กำรเล่นและกำรละเล่นของเด็กไทย
้องรู้ ป.๑/๒
- สิบปรุ
่งทีง่ต) นเองชอบในกำรแสดงนำฏศิลป์
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีตัแผวนชีดิ้วนัดชัที้น่ตประถมศึ
กษาปที่ ๑ (ฉบับปรั
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
- กำรอ่ำนออกเสียงคำคล้องจองและข้อควำม
สั้นๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
1๕
เวลา
(ชั่วโมง)
1๕
๓๐

เวลา
(ชั่วโมง)

๓๐

๓๐

หน่วย
ที่

หน่วย
ที่

มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ.
มฐ.ศศ๓.๒
๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัมฐ.
วชี้วศัด๒.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ.
ตัวชี้วทัดที๑.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ป.๑/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ป.๑/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕.
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วทัดที๒.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ชื่อหน่วย มฐ.
้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ป.๑/๑
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
ตัมฐ.
วชี้วศัด๓.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ.
ตัวชี้วทัดที๓.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
ป.๑/๑
งรู้้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัมฐ.
วชีศ้วัด๓.๒
ที่ต้องรู้ ป.๑/๔
มฐ.
ตัวชี้วทัดที๕.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
ป.๑/๒
งรู้้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๑.๑
มฐ.
ตัวชี้วพัดที๓.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัมฐ.
วชี้วสัด๔.๒
ที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
งรู้้ ป.๑/๖
ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
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มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ถิ่นไทยวิไล มฐ.
ตัวชี้วสัด๔.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ศิลป์
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒

- บรรยำยหรือเล่ำถึงเพลงในท้องถิ่น
- ดนตรีในท้องถิ่นที่ชื่นชอบ
- กำรเลียนแบบกำรเคลื่อนไหว
- กำรแสดงท่
ำทำงง่กษาปี
ำย ๆทเพื
ชั้นประถมศึ
ี่ 1่อสื่อควำมหมำย
แทนคำพูด
สาระการเรี
นรู้
- สิ่งที่ชอบจำกกำรดู
หรือร่วยมแสดง
- กำรเล่
และกำรละเล่
นของเด็
งำนทัศนนศิ
ลป์ในชีวิตประจ
ำวันกไทย
- สิ่งที่ตนเองชอบในกำรแสดงนำฏศิลป์
- สิ่งของต่ำง ๆ สำมำรถก่อกำเนิดเสียงที่
-แตกต่
กำรอ่ำำงกันออกเสี
น ยงคำคล้องจองและข้อควำม
สั- ้นลัๆกษณะของเสียงดัง-เบำและควำมช้ำ-เร็ว
-ของจั
ควำมหมำยของค
ำและข้อควำมที่อ่ำน
งหวะ
- กำรเล่
เรื่องย่อจำกเรื
งที่อ่ำนำย ๆ
กำรท่อำงบทกลอน
ร้อ่องเพลงง่
- ร่กำรอ่
งสือตำมควำมสนใจอย่
วมกิำจนหนั
กรรมดนตรี
อย่ำงสนุกสนำนำง
ำเสมอและน
ำเสนอเรื่องที่ใช้่อ่ำใน
น
-สม่ควำมเกี
่ยวข้องของเพลงที
่องหมำยหรือสัญลักษณ์
ชี- วควำมหมำยของเครื
ิตประจำวัน
สำคัญในชีวิตประจำวัน
ชั้นประถมศึ
ที่ 1 องถิ่น
- บรรยำยหรื
อเล่ำกถึษาปี
งเพลงในท้
- ดนตรี
กำรคัดในท้
ลำยมื
ตั่นวทีเต็่ชื่นมชอบ
บรรทัยนรู
ด้
องถิอสาระการเรี
- กำรเขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ
- กำรเลียนแบบกำรเคลื่อนไหว
-- รักำรแสดงท่
บฟังคำแนะน
ำ คำำสั
บัติตำม
ำทำงง่
ย ่งๆง่ำเพืยๆ่อสืและปฏิ
่อควำมหมำย
-แทนค
กำรตอบค
ำพูด ำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่
เป็
้และควำมบั
- สิน่งควำมรู
ที่ชอบจำกกำรดู
หรืนอเทิ
ร่วงมแสดง
- กำรพูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์

เวลา
(ชั่วโมง)

เวลา
(ชั่วโมง)

- กำรเล่นและกำรละเล่นของเด็กไทย
งจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบท
-- สิกำรท่
่งที่ตอนเองชอบในกำรแสดงนำฏศิ
ลป์
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ
- กำรอ่ำนออกเสียงคำคล้องจองและข้อควำม
สั- ้นกำรเคลื
ๆ ่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
อุปกรณ์ประกอบ
-และใช้
ควำมหมำยของค
ำและข้อควำมที่อ่ำน
- กำรเล่ำเรื่องย่อจำกเรื่องที่อ่ำน
ควำมเปลี
่ยนแปลงของสภำพแวดล้
-- กำรอ่
ำนหนั
งสือตำมควำมสนใจอย่ำองม
สิ่งของ
เครื่องใช้ำเสนอเรื
หรือกำรด่องที
ำเนิ่อน่ำนชีวิตของตนเอง
สม่
ำเสมอและน
สมัยของพ่อแม่ ปู่ย่อ่ำงหมำยหรื
ตำยำย อสัญลักษณ์
-กับควำมหมำยของเครื
เหตุญกในชี
ำรณ์วิตทประจ
ี่เกิดขึ้นำวัในอดี
ส- ำคั
น ตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- กำรคัดลำยมือตัวเต็มบรรทัด
-- บอกวั
ปี และกำรนั
บช่วงเวลำตำม
๓๐
กำรเขีนยเดื
นสือ่อนสำรด้
วยคำและประโยคง่
ำย ๆ
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- เรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวัน
เวลำ ที่เกิดขึ้น
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
- บอกประวั
ติควำมเป็
นมำของตนเองและ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
ครอบครัวโดยสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน

๑๑

มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

๓.๑
ถิ่นไทยวิไล มฐ.
มฐ. ทส ๔.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ตค่ ้อวรรู
งรู้ ้ ป.๑/๑
ศิลป์
ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๔
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๕.๑
่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัมฐ.
วชี้วสัดที๔.๒
่ต้องรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
มฐ. พ ๓.๑
ตัมฐ.
วชี้วสัด๔.๓
ที่ต้องรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
หน่วย ชื่อหน่วย มฐ. ส ๔.๒
้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรู
ที่
การเรียนรู้ ตัตัววชีชีมาตรฐาน/ตั
งรู้้ ป.๑/๑
ป.๑/๓
วชี้วัด
9

9

มฐ. ท ๑.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ตวรรู
ป.๑/๒
้องรู้้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ. ท ๒.๑
วชี้วสัด๔.๑
ที่ควรรู้ ป.๑/๑
ถิ่นไทยวิไล ตัมฐ.
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ค้อวรรู
งรู้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ศิลป์
มฐ. ท ๔.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต้อ้องรูงรู้ ้ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ตัมฐ.
วชี้วศัด๑.๑
ที่ควรรู้ ป.๑/๓
ตัมฐ.
วชี้วสัดที๔.๒
่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. ส ๔.๓
มฐ.
ตัวชี้วงัดพที่ค๒.๑
วรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

๑๐

๑๒

อาเซียน
ศึกษา

และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
ประถมศึ
ที่ ต1ที่มีผลกระทบต่อ
- เหตุชัก้นำรณ์
ที่เกิดขึก้นษาปี
ในอดี
ตนเองในปัจจุบสาระการเรี
ัน
ยนรู้
- บอกวันเดือน ปี และกำรนับช่วงเวลำตำม
-ปฏิรับทฟัินงทีค่ใำแนะน
คำสั่งำวั
ง่ำนยๆ และปฏิบัติตำม
ช้ในชีวิตำประจ
-- เรี
กำรตอบค
ำเรืว่อิตงที
่ฟังและดู
ทั้งนที่
ยงลำดับำถำมและเล่
เหตุกำรณ์ในชี
ประจ
ำวันตำมวั
เป็
นควำมรู
นเทิง
เวลำ
ที่เกิด้แขึละควำมบั
้น
-- บอกประวั
กำรพูดสื่อสำรได้
ตำมวั
ตถุประสงค์
ติควำมเป็
นมำของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กำรท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบท
ร้- อเหตุ
ยกรองตำมควำมสนใจ
กำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้
อุปกรณ์ประกอบ ำคัญของสัญลักษณ์
- ควำมหมำยและควำมส
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำคัญของชำติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
-- สิควำมเปลี
นแปลงของสภำพแวดล้
่งที่ตนรัก่ยและภำคภู
มิใจในท้
สาระการเรี
ยนรูอ้ งถิ่นอม
สิ่งของ เครื่องใช้หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
-- ควำมหมำยของค
่อ่ำน อ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นำและข้
ในอดีอตควำมที
ที่มีผลกระทบต่
-ตนเองในปั
อภิปรำยถำม-ตอบเกี
จจุบัน ่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
-- กำรคั
บรรจงเต็มบบรรทั
ด
บอกวัดนลำยมื
เดือนอปีตัวและกำรนั
ช่วงเวลำตำม
-ปฏิกำรเขี
่อสำรด้
วยคำวั
ำและประโยคง่
ำย ๆ
ทินทีย่ใช้นสืในชี
วิตประจ
น
- เรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวัน
-เวลำ
กำรอ่ทีำ่เกินและเขี
ดขึ้น ยนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- บอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
- รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งของต่ำง ๆ
รอบตั
ในธรรมชำติ
ละสิต่งทีที่ม่มนุีผษลกระทบต่
ย์สร้ำงขึ้นอ
- เหตุกวำรณ์
ที่เกิดขึ้นแในอดี
-ตนเองในปั
กำรวำดภำพระบำยสี
ภำพธรรมชำติตำม
จจุบัน
ควำมรู้สึกของตนเอง
- ควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์
-สำคั
สมำชิ
กในครอบครั
วและควำมรั
กควำมผู
ญของชำติ
ไทยและปฏิ
บัติตนได้
ถูกต้องกพัน
ของสมำชิ
่มีต่อกัน มิใจในท้องถิ่น
- สิ่งที่ตนรักกทีและภำคภู
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
- ข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๑/๒
- กำรแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
มฐ. ส ๔.๒
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๑/๑ - ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของอดีต
กับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวเด็ก เช่น
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร วิวัฒนำกำร กำร

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

เวลา
(ชั่วโมง)

๓๐

มฐ. ง พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑

หน่วย
ที่
๑๐

หน่วย
ที่

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
ชื่อหน่วย มฐ. ง ๓.๑
้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ทส ๑.๒
๑.๑
ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๑/๒
ตัวชี้วสัด๔.๒
ที่ต้องรู้ ป.๑/๓
มฐ.
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๒.๑
่ควรรู้ ป. ๑/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ มฐ.มาตรฐาน/ตั
ศ ๑.๑ วชี้วัด
ตัมฐ.
วชี้วสัด๔.๓
ที่ควรรู้ ป.๑/๑

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๕
มฐ. ง พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๑.๑
่ต้องรู้ ป.๑/๒
มฐ.
ตัวชี้วงัด๓.๑
ที่ต้องรู้ ป.๑/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ศ ๑.๑
มฐ.
ตัวชี้วสัดที๑.๒
่ต้องรู้ ป. ๑/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป๑/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ค้อวรรู
ป. ๑/๑
งรู้ ้ ป.๑/๕
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๑/๑

ควำมรู้สึกของตนเอง
- สมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพัน
ของสมำชิกที่มีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- ข้อมูลที่สนใจและแหล่
งข้อยมูนรูลที้ ่อยู่ใกล้ตัว
สาระการเรี
ควำมหมำยของค
อควำมที่อ่ำน
- กำรแสดงตนเป็
นพุำและข้
ทธมำมกะ
- อภิปรำยถำม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
- ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
-สิ่งกำรคั
ลำยมื
วบรรจงเต็
มบรรทั
ของ ดเครื
่องใช้อตัหรื
อกำรดำเนิ
นชีวิตดของอดีต
ยคำและประโยคง่
กั- บกำรเขี
ปัจจุบยันนสืที่อเป็สำรด้
นรูปวธรรม
และใกล้ตัวเด็ำกย เช่ๆน
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร วิวัฒนำกำร กำร
- กำรอ่
ญทชนะ
คมนำคม
กำรสื่อยสำร
ฯลฯ
ชั้นำนและเขี
ประถมศึ
กนพยั
ษาปี
ี่ 1 สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
สาระการเรียนรู้
ต่ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
- รูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งของต่ำง ๆ
รอบตั
่งที่มนุในชุ
ษย์มสชนที
ร้ำงขึ่ใ้นกล้
- ตัวอย่ว ำในธรรมชำติ
งของแหล่งวัแฒละสิ
นธรรม
-ตัวกำรวำดภำพระบำยสี
ภำพธรรมชำติ
นักเรียน เช่น วัด ตลำด
พิพิธภัณฑ์ตมัำมสยิด
ควำมรู
โบสถ์ค้สริสึกต์ของตนเอง
โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ

เวลา
(ชั่วโมง)

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๕

- คุณค่ำและควำมสำคัญ ของแหล่งวัฒนธรรม
-ในชุ
สมำชิ
กควำมผู
มชนกในครอบครั
ในด้ำนต่ำงวๆและควำมรั
เช่น เป็นแหล่
ง กพัน
ของสมำชิ
ีต่อกังนเรียนรู้
ท่องเที่ยว กเป็ทีน่มแหล่
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
-กำรอ่ำนเครื่องหมำย หรือ สัญลักษณ์ใน
-ชีวข้ิตอประจ
มูลที่สำวันใจและแหล่
งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
น
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดิน
-น้ำมั
กำรแสดงตนเป็
ทธมำมกะสีเทียน สีน้ำ
น ดินสอ พู่กนันพุกระดำษ
ดินสอสี สร้ำงงำนทัศนศิลป์
-- ควำมเปลี
่ยนแปลงของสภำพแวดล้
อม สี
กำรทดลองสี
ด้วยกำรใช้สีน้ำ สีโปสเตอร์
สิเที่งยของ
เครื่อจงใช้
หรือกำรดทีำเนิ
นชีวในท้
ิตของอดี
น และสี
ำกธรรมชำติ
่หำได้
องถิ่นต
กัโดยกำรวำดภำพ
บปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัวเด็ก เช่น
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร วิวัฒนำกำร กำร
คมนำคม
่อสำร ฯลฯ
- ธรรมชำติกำรสื
ของกำรเคลื
่อนไหวร่ำงกำยใน
-ชีวสำเหตุ
นแปลงของสิ
ิตประจและผลของกำรเปลี
ำวัน แบบอยู่กับที่่ยแบบเคลื
่อนที่ ่ง
ต่และแบบใช้
ำง ๆ ตำมกำลเวลำ
อุปกรณ์ประกอบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

สวนที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน (จานวน ๒๐ ชั่วโมง)
มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ส ๒.๑ ป.๑/๒ ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของ ตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจาก
การกระทานั้น
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ส ๒.๒ ป.๑/๑ บอกโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
ส ๒.๒ ป.๑/๒ ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
ส ๒.๒ ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ป.๑/๓ ท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๑/๑ ฟังคาแนะนา คาสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม
ท ๓.๑ ป.๑/๕ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่ วยย่ อยที่ ๑ ต้ นกล้าคนดี

หน่ วยย่ อยที่ ๒ สั งคมน่ าอยู่

หน่ วยย่ อยที่ ๓

(๖ ชั่วโมง)

(๖ ชั่วโมง)

วิถีประชาธิปไตย
(๘ ชั่วโมง)

สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน


ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน

ครอบครัวอบอุ่น


โรงเรียนน่าอยู่

การทาความดี

๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

วิถีประชาธิปไตย


ประชาธิปไตยในครอบครัว


ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙

โรงเรียนน่าอยู่

แผนที่ ๒

เวลา ๖ ชัว่ โมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สังคมน่าอยู่

- การยอมรับความคิด ความเชือ่ ของบุคคลที่แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ
บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
- มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
-- ร้รอองเพลงง่
งเพลงงาายยๆๆเคลื
เคลื่อนไหวตามอารมณ์
่อนไหวตามอารมณ
องบทเพลง
ของขบทเพลง

- มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
- ร้องเพลงง่าย ๆ เคลือ่ นไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

- บทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
- บทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัว

- โครงสร้ำงของครอบครัว

ครอบครัวอบอุ่น

แผนที่ ๑

- ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

- ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดขี องครอบครัวและโรงเรียน
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๑
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

- ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดขี องครอบครัวและโรงเรียน
- ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
-- ร้รอองเพลงง่
งเพลงงาายยๆๆเคลื
เคลื่อนไหวตามอารมณ์
่อนไหวตามอารมณ
ของบทเพลง
ของบทเพลง

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

แผนที่ ๒

เวลา ๘ ชัว่ โมง

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน

เวลา 6 ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี

- กิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตย
- กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- มารยาทในการฟ
มำรยำทในกำรฟังง การดู
กำรดูและการพู
และกำรพูดด

แผนที่ ๓
ประชาธิปไตยในชุมชน

- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๒
ประชาธิปไตยในครอบครับ

- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีสว่ นร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
-- มารยาทในการฟ
มำรยำทในกำรฟังง การดู
กำรดูแและการพู
ละกำรพูดด

วิถปี ระชาธิปไตย

แผนที่ ๑

- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
งเพลงงาายยๆๆเคลืเคลื่อนไหวตามอารมณ์
่อนไหวตามอารมณ
ของบทเพลง
-- ร้รอองเพลงง่
ของบทเพลง

- บอกผลของกำรกระทำควำมดีได้
- รู้จักควำมสำมำรถและควำมดีของตนเองและผู้อื่น

การทาความดี

แผนที่ ๓

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน

หนวยยอยที่ ๑
ตนกลาคนดี

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๑
จำนวนเวลำเรียน ๖ ชัว่ โมง

ชื่อหน่วยย่อย ต้นกล้าคนดี
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กำรเป็ นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่ งส ำคัญ ที่เรำควรปฏิบัติ เพื่อให้ ส ำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข ควำมสำมำรถและกำรทำควำมดีของแต่ละบุคคลมีหลำยลักษณะ และมีควำมแตกต่ำง
กันออกไป ผลของกำรทำควำมดีทำให้ได้รับกำรชื่นชมยินดีจำกผู้อื่น และทำให้เรำเกิดควำมภำคภูมิใจและมีควำมสุข
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑
มฐ. ส๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๑/๑ , ป.๑/๒
มฐ. ท๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๕
มฐ. ศ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๓
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน บอกผลของกำรกระทำควำมดีได้ รู้จัก
ควำมสำมำรถและควำมดีของตนเองและผู้อื่น

สมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน


กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกของครอบครัวและโรงเรียน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๒
ต้นกล้ำคนดี

กำรทำควำมดี
แผนที่
๑
๒
๓

ชือ่ แผน
สมำชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน
กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกของ
ครอบครัวและโรงเรียน
กำรทำควำมดี

เวลา

หมายเหตุ

๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง ต้นกล้าคนดี
แผนที่ ๑
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี
เวลา ๖ ชั่วโมง

แผนที่ ๒
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน
- ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน
- ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน
- มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
- รองเพลงงาย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณของบทเพลง

๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๓
การทาความดี
- บอกผลของกำรกระทำควำมดีได้
- รู้จักควำมสำมำรถและควำมดีของตนเองและผู้อื่น
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
- ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบทเพลง

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

เวลา 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่เรำควรปฏิบัติ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัว
และโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำยๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตำมคำสั่งง่ำยๆ มีมำรยำทในกำรฟัง
กำรดูและกำรพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
 ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เนื้อเพลง “เด็กดี”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ 01 และ ๐๒
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี : แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ
เวลำ ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ







ขั้นสอน






ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๒๖









ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เด็กดี”
นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่ำเกี่ยวกับกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว และกำรเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียน
โดยผลัดกันเล่ำทีละคน แล้วสรุปเป็นมติของกลุ่ม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้เรื่อง ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกในครอบครัวและ
โรงเรียน จำกใบควำมรู้ และช่วยกันสรุปสำระสำคัญ
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐1 เรื่อง สมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบควำม
ถูความถู
กต้องกตอง
นักเรียนจับคู่ผลัดกันอธิบำยผลกำรศึกษำเรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน พร้อมทั้งผลัดกันซักถำมจนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ ๐1 และ๐๒ ที่หน้ำชั้นเรียน โดย
โดยครู
ผูตรวจสอบความถู
ครู
เป็นเผูป้ตนรวจสอบควำมถู
กต้อกงตอง
สมำชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียน
ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชัน้ เรียน
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่ ๐1 และ ๐๒
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและ
โรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญทีเ่ รำควรปฏิบัติ
เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข
ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์
ของบทเพลง มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และการพูดด
และกำรพู
จุดประสงค์
ความรู้
๑. ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน
๒. แนวทำงกำรปฏิบตั ิตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน
๓. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
๔. ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตาม
อารมณ์ของบทเพลง
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด
- ทักษะกำรให้เหตุผล
- ทักษะกำรสื่อสำร
๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ
สาธารณะ
4.

ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ ให้นกั เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “เด็กดี” พร้อมทั้งแสดงท่ำทำงประกอบเพลง จำกนั้นร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นกับเนื้อร้อง
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตำมควำมสมัครใจ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่ำเกี่ยวกับกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว และ
กำรเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียน โดยผลัดกันเล่ำทีละคน แล้วสรุปเป็นมติของกลุม่
๔. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม ออกมำเล่ำกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและกำรเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียนว่ำมีควำมสำคัญ
อย่ำงไร นักเรียนตอบคำถำมกระตุ้นควำมคิด
๕. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรเป็นสมำชิกที่ดขี องครอบครัวและโรงเรียน
๖. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้ำใจว่ำ กำรเป็นสมำชิกที่ดขี องครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งที่เรำควรปฏิบัติเพื่อให้สมำชิก
สำมำรถอยู่รว่ มกับผูอ้ ื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข
๗. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้เรื่อง ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกในครอบครัวและโรงเรียน และ
ช่วยกันสรุปสำระสำคัญ
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
- กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียนมีควำมสำคัญอย่ำงไร
จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มสรุปคำตอบตำมมติของกลุ่ม
๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกนำเสนอผลสรุปตำมมติของกลุ่มที่หน้ำชั้นเรียน
๑๐. สมำชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๑๑. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำทำใบงานที่ ๐1 เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ชั่วโมง ๒
๑๒. ครูทบทวนควำมรู้เดิมเรื่องควำมสำคัญของสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนจำกชั่วโมงที่ผ่ำนมำ
๑๓. นักเรียนจับคู่ผลัดกันอธิบำยผลกำรศึกษำเรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบัตติ นเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
พร้อมทั้งผลัดกันซักถำมจนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
๑๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำทำใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ขั้นสรุป
๑๕. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ ๐1 และ ๐๒ ทีห่ น้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
๑๖. ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะ
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
กดี กดี”
๒. แผนภู
แผนภูมมิเพลง
ิเพลงเด็“เด็
๓. ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สมำชิกที่ดีของครอบครัว
๔. ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ประโยชน์ของกำรปฏิบัติ
ตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๕. ใบควำมรู้ เรื่อง ควำมสำคัญของกำรเป็น
สมำชิกในครอบครัวและโรงเรียน
ภำระงำน / ชิ้นงำน
๑. กำรจัดป้ำยนิเทศ

แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
บูร้บณาการ
หนหน่
วยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ ๔้ที่ คนดี
ศรีแศผรีแนผ่ดินนดิ:นหน
วยยวยย่
อยทีอยที
่ ๑ ่ ต๑นต้กลนกล้
าคนดี
แผนการเรี
ยนรูยทนรูี่ ๑้ที่ เรื๑่อเรืง ่อการเป
นสมาชิ
ที่ดีของครอบครั
วและโรงเรี
แผนการจั
ดการเรี
ูรณาการ
วยการเรี
๔ คนดี
: หน่
าคนดี
แผนการเรี
ง สมาชิ
กที่ดีขกองครอบครั
วและโรงเรี
ยน ย น
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูยสนรู
ังคมศึ
กษากศาสนา
และวัและวั
ฒนธรรม
ภาษาไทย
และศิและศิ
ลปะลปะเวลาเวลา
๒ ชั่ว๒โมง
ระดับระดั
ชั้นบประถมศึ
กษาปกษาปี
ที่ ๑ ที่ ๑
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
ษา ศาสนา
ฒนธรรม
ภาษาไทย
ชั่วโมง
ชั้นประถมศึ
ชั่วโมงที่ ๑
สื่อ / แหล่งเรียนรู้
ขอบเขตเนื้อหา



★

บ บ๔.๑/ผ
๔.๑/ผ๑-๐๑
๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อควำมในกรอบ แล้วเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
กล่ำวขอบคุณ

มีควำมกตัญญูกตเวที

กล่ำวขอโทษ

กล่ำวสวัสดี

ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

มีน้ำใจ

1. เมื่อพ่อแม่ของนักเรียนให้เงินค่ำขนมมำโรงเรียน นักเรียนควรยกมือไหว้และ
2. กำรที่นักเรียนแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียนเป็นกำร
3. เมื่อนักเรียนทำหนังสือของเพื่อนขำดนักเรียนควร
4. กำรที่นักเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แสดงว่ำนักเรียน
5. กำรที่นักเรียนแบ่งขนมให้น้องแสดงว่ำนักเรียน
6. เมื่อนักเรียนพบเพื่อนในตอนเช้ำ นักเรียนควร
7. กำรที่นักเรียนช่วยพ่อแม่ดูแลน้องแสดงว่ำนักเรียน
8. กำรที่นักเรียนช่วยจูงคนแก่ข้ำมถนนแสดงว่ำนักเรียน
9. กำรที่นักเรียนช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำนแสดงว่ำนักเรียน
๑๐. กำรที่นักเรียนเก็บหนังสือในห้องสมุดให้เข้ำที่แสดงว่ำนักเรียน

๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ★
๔.๑/ผ ๑-๐๒
บ ๔.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
……………………………………..
ชื่อ- สกุล .........................................................................................เลขที่ ................ชั้น ป.๑/.......
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภำพ แล้ววิเครำะห์ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน

คือ

จำกภำพนักเรียนคิดว่ำ ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

เอกสารประกอบการสอน
เพลงเด็กดี
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้ำที่สิบอย่ำงด้วยกัน
เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้ำที่สิบอย่ำงด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศำสนำ
สอง รักษำธรรมเนียมมั่น
สำม เชื่อพ่อแม่ครูอำจำรย์
สี่ วำจำนั้นต้องสุภำพอ่อนหวำน
ห้ำ ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักกำรงำน
เจ็ด ต้องศึกษำให้เชี่ยวชำญ
ต้องมำนะบำกบั่น ไม่เกียจไม่คร้ำน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้ำ ต้องซื่อสัตย์ตลอดกำล
น้ำใจนักกีฬำกล้ำหำญ
ให้เหมำะกับกำลสมัยชำติพัฒนำ
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บำปบุญคุณโทษ สมบัติชำติต้องรักษำ
เด็กสมัยชำติพัฒนำ
จะเป็นเด็กที่พำชำติไทยเจริญ

๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู
ใบความรู
้ ้
ง ความส
ญของการเป็
นสมาชิ
กในครอบครั
วและโรงเรี
เรื่อเรืง่อความส
าคัาคั
ญของการเป็
นสมาชิ
กในครอบครั
วและโรงเรี
ยนยน
ครอบครั
วของฉั
ครอบครั
วของฉั
นน

สมำชิ
กในครอบครั
วประกอบด้
ร ญำติรวมไปถึ
รวมไปถึ
กคนที
่บ้ำนเดี
น ลแต่ะคน
ละคน มี
สมำชิ
กในครอบครั
วประกอบด้
วย วยพ่อพ่อแม่แม่บุตบุร ตญำติ
งทุกงทุคนที
่อยู่บอยู้ำนเดี
ยวกัยนวกัแต่
ลักษณะนิ
สัยและควำมรู
่แตกต่
้นสมำชิ
กคนต้
องปรั
ตัวำเข้หำกั
ำหำกั
่อควำม
มี มีเพศเพศอำยุอำยุ
ลักษณะนิ
สัยและควำมรู
้สึกที้สึก่แทีตกต่
ำงกัำนงกันดังนัดั้นงนัสมำชิ
กทุกทุคนต้
องปรั
บตับวเข้
นเพืน่อเพืควำม
สุขในครอบครั
ปกติปกติ
สุขในครอบครั
ว ว
่ของบุ
คคลที
ีต่อครอบครั
ว ในครอบครั
ละครอบครั
ต้อหงมีัวหน้
หัวหน้
ำครอบครั
มีสมำชิ
หน้หน้
ำที่ขำทีองบุ
คคลที
่มีต่มอครอบครั
ว ในครอบครั
วแต่วลแต่ะครอบครั
วต้อวงมี
ำครอบครั
วมีสวมำชิ
กก
ครอบครั
ละคนมี
่แตกต่
ละคนต้
องปฏิ
ิตนตำมบทบำทหน้
่ของตนเองหน้
่ของพ่
ครอบครั
วแต่วลแต่ะคนมี
หน้หำทีน้่แำทีตกต่
ำงกัำนงกัแต่นลแต่ะคนต้
องปฏิ
บัตบิตัตนตำมบทบำทหน้
ำที่ขำทีองตนเองหน้
ำที่ขำทีองพ่
อแม่อแม่
หัวหน้
ำครอบครั
ต้อแงดูลรัแบลรัผิบดชอบในครอบครั
ผิดชอบในครอบครั
ว มแม่ีหมน้ีหำทีน้่ทำทีำงำนบ้
่ทำงำนบ้
ำนและช่
ยคุพ่ณอพ่หำเงิ
อหำเงิ
พ่อพ่เป็อนเป็หันวหน้
ำครอบครั
วต้อวงดู
ว แม่
ำนและช่
วยคุวณ
นน
ควรปฏิ
พ่อพ่แม่อแม่
ควรปฏิ
บัตบิตัตนดัิตนดั
งนี้ งนี้
นแบบอย่
1. 1.เป็นเป็แบบอย่
ำงทีำ่ดงทีีแก่่ดลีแูกก่ลูก
ดูแลให้
ควำมอบอุ
2. 2.ดูแลให้
ควำมอบอุ
่น ่น
้จักหำและใช้
จ่ำยอย่
ำงประหยั
ดและอดออม
3. 3.รู้จักรูหำและใช้
จ่ำยอย่
ำงประหยั
ดและอดออม
ลูกในทุ
ด้ำนตำมควำมถนั
ดและควำมสำมำรถ
4. 4.สนัสนั
บสนุบสนุ
นลูนกในทุ
ก กๆ ๆด้ำนตำมควำมถนั
ดและควำมสำมำรถ
ผิดชอบต่
อสมำชิ
กในครอบครั
ัติในสิ
่ดีงำมลู
5. 5.รับผิรับดชอบต่
อสมำชิ
กในครอบครั
วให้วปให้ฏิปบฏิัตบิในสิ
่งที่ดงทีีงำมลู
กมีกหมีน้หำทีน้่ ำที่
6. 6.
งสืองสือ
ลูกตัมี้งใจเรี
หตัน้งใจเรี
ายทีนหนั
่ ยนหนั
ช่ตัว้งใจเรี
ยคุพ่ณอยพ่คุนหนั
อณคุแม่
ณงสืแม่
ทำงำนบ้
7. 7.
ณ
ทอำงำนบ้
ำน ำน
๑.ช่วยคุ
บิตัตนเป็
8. 8.
นอเด็คุนณกเด็ดีแมกดีทํางานบาน
๒.ปฏิปฏิ
ชบวัตยคุ
ณิตพนเป็
๓. ปฏิบัติตนเปนเด็กดี

โรงเรี
ยนของฉั
โรงเรี
ยนของฉั
นน

โรงเรี
ยนเป็
นสถำนที
ควำมรู
โรงเรี
ยนแต่
ละโรงเรี
ัฒนธรรมที
่แตกต่
โรงเรี
ยนเป็
นสถำนที
่ให้ค่ให้วำมรู
้นัก้นเรีักยเรีนยนโรงเรี
ยนแต่
ละโรงเรี
ยนมียนมี
วัฒวนธรรมที
่แตกต่
ำงกัำนงกัน
ฒนธรรมในโรงเรี
ลักษณะที
่แสดงถึ
งควำมเจริ
ญงอกงำมควำมเป็
นระเบี
ยบเรี
วัฒวันธรรมในโรงเรี
ยนยนคือคือลักษณะที
่แสดงถึ
งควำมเจริ
ญงอกงำมควำมเป็
นระเบี
ยบเรี
ยบร้ยอบร้ยอย
เคำรพเชื
ฟังครูใฝ่รใฝู่้ใฝ่รเู้ใรีฝ่ยเนรียนพูดพูจำสุ
ดจำสุ
ภำพไพเรำะนักนัเรีกยเรีนต้ยนต้
้งใจเรี
ยนหนั
เช่นเช่นเคำรพเชื
่อฟั่องครู
ภำพไพเรำะ
องตัอ้งงตัใจเรี
ยนหนั
งสืองสือเรียเรีนรูย้สนรูิ่งต่้สำิ่งงต่ำๆง ในๆ ใน
ในโรงเรี
โรงเรี
โรงเรี
ยนยนยน
ยนจะต้
องปฏิ
ิตนในโรงเรี
นักนัเรีกยเรีนจะต้
องปฏิ
บัตบิตัตนในโรงเรี
ยนยดันงนีดั้ งนี้
ิตำมข้
อตกลงของโรงเรี
๑. ๑.ปฏิปฏิ
บัตบิตัตำมข้
อตกลงของโรงเรี
ยนยน
ยำมำรยำทเรี
๒. ๒.กริยกริำมำรยำทเรี
ยบร้ยอบร้ยอย
ควำมสำมั
๓. ๓.มีคมีวำมสำมั
คคีคกันคีกัน
ควำมซื
๔. ๔.มีคมีวำมซื
่อสัต่อย์สัตย์
รักษำควำมสะอำดของโรงเรี
๕. ๕.รักษำควำมสะอำดของโรงเรี
ยนยน
ช่วยเหลื
๖. ๖.เอื้อเอืเฟื้อ้อเฟืเผื้อ่อเผืแผ่่อชแผ่่วยเหลื
อผู้อื่นผู้อื่น
ยสละเพื
ส่วนรวม
๗. ๗.เสียเสีสละเพื
่อส่ว่อนรวม
ต้อบนรัผูบ้ทผูี่ม้ทำติี่มดำติต่ดอกัต่บอกัโรงเรี
บโรงเรี
๘. ๘.ต้อนรั
ยนยน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

……………………………………………………..
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง และ ทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อที่ผิด
................๑. ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก
................๒. พ่อแม่มีหน้าที่คอยเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข
................๓. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่กัน
................๔. สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่
................๕. ช่วยกันทาความสะอาดบ้าน
................๖. กิจกรรมทางสังคมคือการไปทาบุญตักบาตรที่วัด
................๗. เพื่อนบ้านมีหน้าที่อบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี
................๘. พ่อแม่ส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบได้ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ
ตอบได้ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ
ตอบได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ

หมายเหตุ ให้ครูอ่านแบบทดสอบให้นักเรียนฟัง

๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

=
=
=

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ป.๑
√ ๑.
√ ๒.
√ ๓.
× ๔.
√ ๕.
√ ๖.
× ๗.
√ ๘.

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภำพดี
คะแนน ๖ – ๑๐ ระดับพอใช้
คะแนน ๐ – ๕ ระดับปรับปรุง
ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์

๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน






ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๔

๑

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง

๒

การนาเสนอมีความน่าสนใจ

๓

ความเหมาะสมกับเวลา

๔

ความกล้าแสดงออก

๕

บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

๓๖

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
๓๒ ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓

๒

๑

๑๗ – ๒๐
๑๓ – ๑๖
๙ – ๑๒
๕- ๘

ดีมาก
ดี
พอใช้
๓๒ ปรับปรุง

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที.่ ....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑. มีวินัย
๑.๑ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๑.๒ ส่งงำนตรงตำมเวลำที่ครูกำหนด
๑.๓ รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๓. มุ่งมั่นในกำร ๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทำงำน
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สำธำรณะ
๔.2 อำสำทำงำนให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

 ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เวลา 2 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นแนวทำงที่เรำควรยึดปฏิบัติ เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุข สำมำรถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำยๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตำมคำสั่ง
ง่ำยๆ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เช่น
- กตัญญูกตเวทีและเคำรพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ญำติผู้ใหญ่ ครู และผู้มีพระคุณ
- รู้จักกล่ำวคำขอบคุณ ขอโทษ กำรไหว้ผู้ใหญ่
- ปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียน
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
- มีเหตุผลและยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
- มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เนื้อเพลง “งำนสิ่งใด”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ 0๓ และ ๐๔
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี :
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑



ขั้นนำ





ขั้นสอน






ขั้นสรุป





วัดและประเมินผล





แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “งำนสิ่งใด”
นักเรียนแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจำกควำมหมำยของ
เพลง โดยครูตั้งคำถำมกระตุ้นควำมคิด
ครูนำภำพสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนมำให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดง
ควำมคิดเห็น
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้เรื่อง กำรปฏิบัติตน ตำมข้อตกลง กติกำ
กฎระเบียบ ของครอบครัวและโรงเรียนและประโยชน์ของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน และช่วยกันสรุปสำระสำคัญ
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงเพื่อนในชั้นเรียนที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจต่อ
ผู้อื่นแล้แลววกล่
กลำาวชืวชื่น่นชมเพื
ชมเพื่อ่อนนตำมควำมรู
ตามความรู้สสึกึกของตนเอง
ของตนเอง
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๔ เรื่อง สมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้ว
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ ๐๓ และ๐๔ ที่หน้ำ
ชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง
สมำชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชั้นเรียน
ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่ ๐๓ และ๐๔
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
๒. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกทีด่ ีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
๓. ประโยชน์ของกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดี
ของครอบครัวและโรงเรียน
๔. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
๕. ร้องเพลงง่าย ๆ เคลื่อนไหวตามอารมณ์ของบท
เพลง
ทักษะ
ความสามารถในการคิดด
๑. ความสามารถในการคิ
- ทักษะกำรให้เหตุผล
- ทักษะกำรสื่อสำร
๒. ความสามารถในการใช
ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
คุณธรรม จริจริยยธรรม
ธรรม /คุ
/คุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันพึง
ประสงค
ประสงค์
2. ใฝ่เรียนรู้
1. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน 4. มีจิตสำธำรณะ

การเปนสมำชิ
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรี
และโรงเรียน
กำรเป็
เปนสิ่งงสสํำคั
าคัญญทีที่เ่เรำควรปฏิ
ราควรปฏิบบัตัติ ิ เพืเพื่อ่ให้
อใหสำมำรถ
สามารถ
เป็
อยู่  ร่  วมกั
มกับบคนอื
คนอื่น่ นในครอบครั
ในครอบครัววและโรงเรี
และโรงเรียยนได้
นได
อยำางมีคควำมสุ
วามสุขข ร้รองเพลงง่
งเพลงงำายย ๆๆเคลื
เคลื่อนไหว
่อนไหว
อย่
ตามอารมณ
ข
องบทเพลง
มี
ม
ารยาทในการฟ
ตำมอำรมณ์ องบทเพลง มีมำรยำทในกำรฟัง
การดูและการพู
กำรดู
ละกำรพูดด

ขอบเขตเนื้อหา

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง “งำนสิ่งใด” พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นจำกควำมหมำย
ของเพลง โดยครูตั้งคำถำมกระตุ้นควำมคิด
ขั้นสอน
๒. ครูนำภำพสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนมำให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น และตอบคำถำม
กระตุ้นควำมคิด
๓. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้ำใจว่ำ กำรอยู่ร่วมกันในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่ำงมีควำมสุขนั้นจำเป็นอย่ำงยิง่ ที่
จะต้องนึกถึงใจเขำใจเรำ
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษำใบควำมรูท้ ี่ ๑ เรื่อง สมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน จำกหนังสือเรียน ตำมประเด็นที่
กำหนด ดังนี้
คู่ที่ 1 เรื่อง มีควำมกตัญญูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ ครูอำจำรย์ และญำติ ผู้ใหญ่ และเรื่อง เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู
อำจำรย์ ญำติ ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ
คู่ที่ 2 เรื่อง รู้จักกล่ำวคำขอบคุณ ขอโทษ และเรื่อง มีสัมมำคำรวะ
คู่ที่ 3 เรื่อง ปฏิบัติตำมข้อตกลง กติกำ กฎระเบียบของครอบครัวและโรงเรียน และเรื่อง มีระเบียบวินยั
คู่ที่ 4 เรื่อง มีเหตุผลและยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น เรื่องมีน้ำใจ และเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ครอบครัวและโรงเรียน
๕. สมำชิกแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอธิบำยผลกำรศึกษำเรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
พร้อมทั้งผลัดกันซักถำมจนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำทำใบงานที่ ๐๓ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ชั่วโมง ๒
๗. ครูทบทวนควำมรู้เดิมเรื่องแนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดขี องครอบครัวและโรงเรียนจำกชั่วโมงที่ผ่ำนมำ
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำอภิปรำยควำมรู้ที่กลุ่มของตนได้ศึกษำ พร้อมทั้งอภิปรำยคำตอบของใบงำนที่ ๐๓
ที่หน้ำชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง
๙. นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้มำทำใบงานที่ ๐๔ เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน
ขั้นสรุป
๑๐. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ ๐๓ และ ๐๔ ทีห่ น้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
๑๑. ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชั้นเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะ
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๓. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๔. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเพลง “งำนสิ่งใด”
การปฏิบบัตัติติตนเป
นเป็นนสมาชิ
สมาชิกกทีที่ด่ดี ี
๒. ใบงานที่ ๐๓ เรื่อง การปฏิ
ของครอบครัววและโรงเรี
และโรงเรียยนน
๓. ใบงานที
ใบงานที่ ่ ๐๔
๐๔ เรืเรื่อ่องง ประโยชน
ประโยชน์ขของการปฏิ
องการปฏิบบัตัติติตนน
เป
น
สมาชิ
ก
ที
ด
่
ข
ี
องครอบครั
ว
และโรงเรี
เป็ สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียยนน
๕. ใบควำมรู้ เรื่อง ควำมสำคัญของกำรเป็นสมำชิก
ในครอบครัวและโรงเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรจัดป้ำยนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภำพ แล้วตอบค……………………………………..
ำถำมตำมที่กำหนด
กำรปฏิบัติตนตำมภำพท
ำให้เกิดผลดี
คือ
ชื่อ- สกุล .........................................................................................เลขที
่ ................ชั
้น ป.๑/.......

บ ๔.๑/ผ ๒-๐๓
ภำพนี้เป็นภำพเกี่ยวกับ
1.
2.
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภำพ แล้วตอบคำถำมตำมที
่กำหนด
ใบงานที
่ ๐๓
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรี ยน บบ ๔.๑/ผ
๒-๐๓
๔.๑/ผ
๒-๐๓
★
กำรปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
นตำมภำพท
ำให้
เ
กิ
ด
ผลดี
คื
อ
ภำพนี
เ
้
ป็
น
ภำพเกี
ย
่
วกั
บ
2.
1.
ใบงานที่ ๐๓
……………………………………..
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรี
ยน ้น ป.๑/.......
ชื่อ- สกุล .........................................................................................เลขที
่ ................ชั
กำรปฏิบัติตนตำมภำพทำให้เกิดผลดี คือ
ภำพนี้เป็นภำพเกี่ยวกับ
คาชี้แจง
ำถำมตำมที่กำหนด
2. ให้นักเรียนดูภำพ แล้วตอบค……………………………………..
ชื่อ- สกุล .........................................................................................เลขที่ ................ชั้น ป.๑/.......
3.
ภำพนี้เ้เป็ป็นนภำพเกี
ภำพเกี่ย่ยวกั
วกับบ
ภำพนี
1.
กำรปฏิ
ิตนตำมภำพท
คาชี้แ2.
จง ให้นักเรียนดูภำพ แล้วตอบคำถำมตำมที่กำหนด
ภำพนี้เป็บนัตภำพเกี
่ยวกับ ำให้เกิดผลดี คือ
3.
ภำพนี
่ยวกับ ำให้
กำรปฏิ้เป็บบนัตัตภำพเกี
นตำมภำพท
ำให้เเกิกิดดผลดี
ผลดี คืคืออ
กำรปฏิ
ิติตนตำมภำพท
1.
กำรปฏิบัติตนตำมภำพทำให้เกิดผลดี คือ
3.
2.

กำรปฏิบัติตนตำมภำพทำให้เกิดผลดี คือ
ภำพนี
ภำพนี้เ้เป็ป็นนภำพเกี
ภำพเกี่ย่ยวกั
วกับบ

3.
2.

กำรปฏิ
ิติตนตำมภำพท
ภำพนี้เป็บบนัตัตภำพเกี
่ยวกับ ำให้
กำรปฏิ
นตำมภำพท
ำให้เเกิกิดดผลดี
ผลดี คืคืออ
กำรปฏิบัติตนตำมภำพทำให้เกิดผลดี คือ

3.

ภำพนี้เป็นภำพเกี่ยวกับ

3.

ภำพนี้เบป็ัตนิตภำพเกี
่ยวกับ ำให้เกิดผลดี คือ
กำรปฏิ
นตำมภำพท
กำรปฏิบัติตนตำมภำพทำให้เกิดผลดี คือ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

★

บ ๔.๑/ผ๒-๐๔
๒-๐๔
บ ๔.๑/ผ

ใบงานที่ ๐๔
เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
ชื่อ- สกุล .........................................................................................เลขที่ ................ชั้น ป.๑/.......
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเครำะห์แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดีต่อครอบครัวและโรงเรียนที่คิดว่ำตนสำมำรถ
ปฏิบัติได้เติมลงในช่องว่ำง
๑. แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดีต่อครอบครัวที่ข้ำพเจ้ำปฏิบัติได้ คือ

๒. แนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดีต่อโรงเรียนที่ข้ำพเจ้ำปฏิบัติได้ คือ

๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

..................................
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
เด็กดีของครอบครัว หมายถึง เด็กที่ปฏิบตั ิตนให้เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่
ในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้โดยปฏิบัติ ดังนี้
๑. มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว เชื่อฟังคาสั่งสอนของ
บิดา มารดาและญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว
๒. มีสัมมาคารวะต่อบิดา มารดาแลญาติผู้ใหญ่ รู้จักกล่าวคาขอบคุณขอโทษและไหว้
ผู้ใหญ่ ปฏิบัติตนตามข้อ ตกลง กฎ กติกา ระเบียบของครอบครัว
๓. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทากิจกรรมของครอบครัว มีระเบียบวินัย มีน้าใจ
ช่วยเหลืองานบ้าน มีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
เด็กดีของโรงเรียน หมายถึง เด็กที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร่ ของครูอาจารย์และสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้โดยปฏิบัติ ดังนี้
๑. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและเชื่อฟังและมีสัมมาคารวะต่อครู
อาจารย์
๒. ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียนและรับฟังความ
ความคิ
เห็นของผู
พูดจาไพเราะ
สุภยาพเรี
คิดเห็นดของผู
้อื่น พูอดื่นจาไพเราะ
สุภาพเรี
บร้อยยบรอย
๓. รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

ประโยชน์ของการปฏิบัตติ นเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
๑.ประโยชน์ต่อตนเอง

๑. เป็นผู้มีจิตใจดี
๒. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้อื่น
๓. มีการกระทาที่ถูกต้อง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
๔. มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออกในทางที่ถกู ต้อง
๕. ทาให้เป็นคนมีเหตุผล
๒. ประโยชน์ต่อครอบครัว

๑. ทาให้บิดามารดาสบายใจ
๒. ทาให้ครอบครัวอบอุน่
๓. ทาให้บ้านเรือนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ประโยชน์ต่อโรงเรียน

๑. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
๒. ทาให้โรงเรียนสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๔. ประโยชน์ต่อสังคม

๑. รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. สังคมมีความสงบสุข
.................................................

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ (สาหรับคุณครู)
เรื่อง การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ในชีวิตประจาวัน
.....................................................................................................................

กำรอยู่ร่วมกันในสังคม สมำชิกทุกคนในสังคมควรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ
หน้ำที่ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
๑. การปฏิบตั ิตนในครอบครัว นักเรียนควรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่
ในครอบครัว ดังนี้
๑. จัดเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบ
๒. ใช้น้ำและไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
๓. รับผิดชอบงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อื่น
๕. ไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงพ่อแม่
๖. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่ในครอบครัว จะทำให้สมำชิกใน
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
๒. การปฏิบตั ิตนในโรงเรียน นักเรียนควรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่ใน
โรงเรียน ดังนี้
ก่อนเข้าห้องเรียน
๑. ไปถึงโรงเรียนตรงตำมเวลำหรือก่อนเวลำที่โรงเรียนกำหนด
๒. ทำควำมเคำรพครูเวรประจำวันที่บริเวณหน้ำประตูทำงเข้ำโรงเรียน
๓. เข้ำแถวเพื่อทำควำมเคำรพธงชำติที่ลำนหน้ำเสำธง รวมทั้งฟังโอวำท และ
ฟังคำชี้แจงจำกครูด้วยควำมสงบเรียบร้อย ไม่พูดคุยกัน
ขณะอยู่ในห้องเรียน
๑. เข้ำห้องเรียนตำมเวลำและสถำนที่ที่กำหนดไว้ในตำรำงเรียน
๒. ตั้งใจเรียน ไม่พูดคุยขณะครูสอน
๓. ขออนุญำตครูผู้สอน เมื่อต้องออกนอกห้องเรียน หรือก่อนเข้ำห้องเรียน
๔. รักษำห้องเรียนให้สะอำดเรียบร้อย และทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้ให้
๕. ไม่วำดรูปหรือขีดเขียนบนโต๊ะและเก้ำอี้ ไม่ขูดหรือขีดโต๊ะและเก้ำอี้เสียหำย
การแสดงความเคารพ
๑. เมื่อครูเข้ำมำในห้องเรียน นักเรียนต้องลุกขึ้นยืนแสดงควำมเคำรพครู
๒. เมื่อจะพูดกับครู ถ้ำครูนั่งเก้ำอี้ ให้นักเรียนนั่งคุกเข่ำหรือยืนตรงเท้ำชิดกัน
๓. ยกมือไหว้ทั้งก่อนเข้ำและหลังพบครู รวมทั้งขณะครูเดินผ่ำน
๔. รักษำห้องเรียนให้สะอำดเรียบร้อย และทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดไว้ให้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

การรับประทานอาหาร
๑. เข้ำแถวซื้ออำหำรให้เป็นระเบียบตำมลำดับก่อนหลัง
๒. รับประทำนอำหำรเฉพำะในโรงอำหำรที่โรงเรียนกำหนด ไม่นำอำหำรและเครื่องดื่มไป
รับประทำนที่อื่น
๓. เมื่อรับประทำนอำหำรเสร็จแล้วให้นำภำชนะไปวำงในสถำนที่ที่กำหนด และนำเศษ
อำหำรไปทิ้งลงในภำชนะที่จัดไว้ให้เรียบร้อย
การปฏิบัติตนโดยทั่วไปเมื่ออยู่ในโรงเรียน
๑. แต่งกำยให้สะอำดและถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
๒. ใช้วำจำสุภำพและไม่พูดคำหยำบคำย
๓. ไม่ทะเลำะวิวำทกัน หรือรังแกผู้อื่น
๔. ดูแลและรักษำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน และไม่ทำลำยทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิด
ควำมเสียหำย
๕. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด
๖. ไม่ลักขโมยทรัพย์สินของเพื่อนหรือของโรงเรียน
๓. การปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะ นักเรียนควรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ
ระเบียบ หน้ำที่เมื่ออยู่ในสถำนที่สำธำรณะ ดังนี้
๑. ไม่ทำอันตรำยแก่สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้น รวมทั้งไม่เก็บหรือทำอันตรำยที่อยู่อำศัยของสัตว์
๒. ไม่ทำควำมเสียหำยแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ และไม่เก็บหรือนำสิ่ง
เหล่ำนี้ออกไปจำกสถำนที่พักผ่อนสำธำรณะ
๓. รักษำควำมสะอำด และทิ้งขยะลงในถังขยะที่จัดเตรียมไว้
๔. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญแก่ผู้อื่นที่ไปพักผ่อน
๕. ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของสถำนที่สำธำรณะ

๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
เพลง งานสิ่งใด

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
มัวแต่คอยเฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง จาไว้ทุกคนต้อง
ทางานจะต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน
…………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

ความสนใจ

คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
พฤติกรรม
ระดับคะแนน

สรุป

รวม

ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๑ – ๑๕
คะแนน ๖ – ๑๐
คะแนน ๐ – ๕
ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป

๔๘

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ถือว่ำ

สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
คุณภำพดี
พอใช้
ปรับปรุง
ผ่ำนเกณฑ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

แบบประเมินผลงานนักเรียน
เรื่อง..............................................................................
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับผลงำนของนักเรียน
รายการ
๑.
๒.
๓.
๔.

ควำมถูกต้องชัดเจน
ควำมสวยงำม
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

ระดับคะแนน
๒

๓

สรุป
ระดับคุณภาพ

๑

ผู้ประเมิน
ครู

ผู้ปกครอง

เพื่อน

ตนเอง

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงำนสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนมีข้อบกพร่องบำงส่วน
ผลงำนมีข้อบกพร่องมำก

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๐ – ๑๒
๖–๙
๐–๕

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล.....................................................................เลขที่.................................ชั้น.......................

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑. มีวินัย
๑.๑ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อตกลง
๑.๒ ทำงำนเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
๑.๓ รับผิดชอบในกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๔ มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม
๑.๕ ปฏิบัติตนได้ตำมระเบียบวินัยของโรงเรียน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.๑ ค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม
๒.๒ ตั้งใจทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒.๓ สนใจ เอำใจใส่ต่อกำรเรียน
๒.๔ ซักถำมเมื่อมีข้อสงสัย
๒.๕ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน
๓. มุ่งมั่นในกำร ๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทำงำน
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สำธำรณะ
๔.2 อำสำทำงำนให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

๕๐

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ กำรทำควำมดี
เวลา 2 ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
ควำมสำมำรถและกำรท
ควำมแตกต่
ำงกัานงกั
ออกไป
ผลของกำร
ความสามารถและการทํำควำมดี
าความดีขของแต่
องแตลละบุะบุคคคลมี
คลมีหหลำยลั
ลายลักษณะ
กษณะและมี
และมี
ความแตกต
นออกไป
ผลของ
ทำควำมดี
ทำให้
ด้รไับดกำรชื
่นชมยิ
นดีนจดีำกผู
้อื่นอ น่ื และท
ำให้าเให
รำเกิ
ดควำมภำคภู
มิใมจและมี
องบทกลอน
การทํ
าความดี
ทาํ ไให
รบั การชื
น่ ชมยิ
จากผู
และทํ
เราเกิ
ดความภาคภู
ใิ จและมีควำมสุ
ความสุขขสำมำรถท่
สามารถท
องบทกลอน
รร้องเพลงง
แนะนําำ ปฏิบัติตามคํ
งเพลงง่าำยๆ ฟฟังคํคาำแนะน
ำมคาำสัสั่งงง่าำยๆ มีมารยาทในการฟ
ำรยำทในกำรฟัง การดู
กำรดูและการพู
ละกำรพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ลักษณะควำมสำมำรถและลักษณะควำมดีของตนเองและผู้อื่น เช่น
- ควำมกตัญญูกตเวที
- ควำมมีระเบียบวินัย
- ควำมรับผิดชอบ
- ควำมขยัน อดทนอดกลั้น
- กำรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น
- ควำมซื่อสัตย์สุจริต
- ควำมเมตตำ
 ผลของกำรกระทำควำมดี เช่น ภำคภูมิใจ มีควำมสุขที่ได้รับกำรชื่นชมยกย่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 เนื้อเพลง “ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ 01 และ ๐๒
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่ม-ี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความดี
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๕๒

 นักเรียนอ่ำนเนื้อเพลง และร้องเพลงค่ำนิยม ๑๒ ประกำร พร้อมทั้งแสดงท่ำทำง
ประกอบ
 ครูให้นักเรียนดูภำพควำมสำมำรถของบุคคล เช่น เด็กเล่นกีฬำ เด็กวำดรูป เด็กเล่นดนตรี
เป็นต้น
 ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล
 นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถและควำมดีของบุคคล ตำม
ประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- คู่ที่ 1 เรื่อง ควำมมีระเบียบวินัย และควำมกตัญญูกตเวที
- คู่ที่ 2 เรื่อง ควำมรับผิดชอบ
- คู่ที่ 3 เรื่อง ควำมขยัน และควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น
- คู่ที่ 4 เรื่อง ควำมซื่อสัตย์ และควำมเมตตำกรุณำ
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำนที่ ๐๕
เรื่อง ควำมดี
 นักเรียนแต่ละกลุ่มหำข่ำวเกี่ยวกับกำรทำควำมดีของคน ในสังคม มำกลุ่มละ 1 ข่ำว
(ครูมอบหมำยให้นักเรียนเตรียมมำล่วงหน้ำ) แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำย
เกี่ยวกับข่ำวดังกล่ำว ตำมประเด็นที่กำหนดให้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง ผลของกำรทำควำมดี เมื่อทำเสร็จแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้องและเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ จำกนั้นนำส่งครู
 ตัวแทนนักเรียนแต
นแต่ละกลุม่ ผลัดกันออกมานํ
ออกมำนาำเสนอผลงำนในใบงำนที
และ๐๖
เสนอผลงานในใบงานที่ ๐๕ และ
๐๖ ที่
ทีหน้่หนำชัา้นชั้นเรีเรียนยนโดยครู
โดยครูเป็เปนนผู้ตผูตรวจสอบควำมถู
รวจสอบความถูกต้กตององ
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถและควำมดีของบุคคล
และผลของกำรทำควำมดี
 ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชั้นเรียน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 ประเมินผลงำนจำกใบงำนที่ ๐๕ และ๐๖
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนรำยบุคคล
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกผลของกำรกระทำควำมดีได้
๒. รู้จักควำมสำมำรถและควำมดีของ
ตนเองและผู้อื่น
๓.มีมำรยำทในกำรฟังกำรดูและกำรพูด
๔.ร้องเพลงง่ำย ๆ เคลื่อนไหวตำม
อำรมณ์ของบทเพลง
ทักษะ
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ทักษะกำรให้เหตุผล
- ทักษะกำรเชื่อมโยง
๓. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ

คลยอมมีควำมสำมำรถแตกต่
วามสามารถแตกตำางกัน แต่
แต
บุคคลย่
ามารถทํำควำมดี
าความดีที่เป็ปนประโยชน์
ประโยชนต่อ
ก็สำมำรถท
ผลใหผู้ป ฏิบัติและผู้ท ี่อยู่ช ิดใกล้
ใกลมี
สังคม ส่สงผลให้
ควำมภำคภู
มีความภาคภูมิใมจและมี
ิใจและมีคควำมสุ
วามสุขข มี
มำรยำทในกำรฟั
มีมารยาทในการฟง งกำรดู
การดูแและกำรพู
ลการพูดด
ร้รองเพลงง่
ำ
ย
ๆ
เคลื
อ
่
นไหวตำมอำรมณ์
งเพลงงา
นไหวตามอารมณ
ของบทเพลง

ขอบเขตเนื้อหา

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนอ่ำนเนื้อเพลง และร้องเพลงค่ำนิยม ๑๒ ประกำร พร้อมทั้งแสดงท่ำทำงประกอบ และร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
๒. ครูให้นักเรียนดูภำพควำมสำมำรถของบุคคล เช่น เด็กเล่นกีฬำ เด็กวำดรูป เด็กเล่นดนตรี เป็นต้น
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำง
ควำมสำมำรถของนักเรียน จำกนั้นครูเขียนบันทึกบนกระดำน
๔. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นกั เรียนเข้ำใจว่ำ คนเรำทุกคนมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งควำมสำมำรถเป็นสิ่งที่เรำฝึกฝนได้
ขั้นสอน
๕. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 4 คู่ ให้แต่ละคู่ช่วยกันศึกษำใบควำมรู้เรื่อง ลักษณะควำมสำมำรถและควำมดีของบุคคล ตำม
ประเด็นที่กำหนด ดังนี้
คู่ที่ 1 เรื่อง ควำมมีระเบียบวินัย และควำมกตัญญูกตเวที
คู่ที่ 2 เรื่อง ควำมรับผิดชอบ
คู่ที่ 3 เรื่อง ควำมขยัน และควำมเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น และช่วยเหลือผู้อื่น คู่ที่ 4 เรื่อง ควำมซื่อสัตย์ และควำมเมตตำกรุณำ
๗.นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำนที่ ๐๕ เรื่อง ควำมดี และครูตรวจสอบควำม
ถูกต้องของใบงำน
ชั่วโมง ๒
๘. ครูนำตัวอย่ำงข่ำวเกี่ยวกับเด็กหรือเยำวชนที่เก็บกระเป๋ำสตำงค์ได้แล้วนำส่งคืนเจ้ำของ มำเล่ำให้นกั เรียนฟัง จำกนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
๑) กำรกระทำของบุคคลในข่ำว แสดงให้เห็นว่ำมีลักษณะ ควำมดีในด้ำนใดบ้ำง
๒) หำกนักเรียนเก็บกระเป๋ำสตำงค์ได้ นักเรียนจะทำอย่ำงไร
โดยครูคอยกระตุ้นให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
๙. ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละคนทำสมุดบันทึกควำมดี โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมที่กำหนด ดังนี้
1) กำรจดบันทึกควำมสำมำรถและควำมดีของตนเอง
2) กำรยกตัวอย่ำงควำมสำมำรถและควำมดีของผู้อื่น
3) กำรบอกผลจำกกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น
๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง ผลของกำรทำควำมดี เมื่อทำเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้องและเติมเต็ม
คำตอบให้สมบูรณ์ จำกนั้นนำส่งครู
ขั้นสรุป
๑๑.ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ ๐๕และ๐๖ ที่หน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
๑๒.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรูเ้ รื่อง ลักษณะควำมสำมำรถและควำมดีของบุคคลและผลของกำรทำควำมดี
๑๓.ครูคัดเลือกผลงำนที่มีคุณภำพดีตำมเกณฑ์ที่กำหนดมำติดป้ำยนิเทศที่หน้ำชั้นเรียน
๑๔.นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะ
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเพลงค่ำนิยม๑๒ประกำร
๒. ใบงำนที่ ๐๕ เรื่อง ควำมดี
๓. ใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง ผลของกำรทำ
ควำมดี
๕. ใบควำมรู้ เรื่อง ลักษณะ
ควำมสำมำรถและควำมดีของบุคคล
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรจัดป้ำยนิเทศ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้ำคนดี แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรทำควำมดี
บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ภำษำไทย และศิลปะ เวลำ ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑



★

บบ๔.๑/ผ
๔.๑/ผ๓-๐๕
๓-๐๕

ใบงานที่ ๐๕
เรื่อง ความดี

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่งนิทำนสั้นๆ เกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้เรียนมำ 1 เรื่อง พร้อมวำดภำพประกอบ

๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)



บ ๔.๑/ผ
๓-๐๖ ๓-๐๖
บ ๔.๑/ผ
★

ใบงานที่ ๐๖

เรื่อง ผลของการทาความดี

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
าชี้แจง ใหให้นนักักเรีเรียยนร
คคําชี
นร่ววมกั
มกันนแสดงความคิ
แสดงควำมคิดดเห็เห็นนจากข
จำกข่าำวเกี
วเกี่ย่ยวกั
วกับบเด็เด็กกหรื
หรืออเยาวชนที
เยำวชนที่เก็่เก็บบประเป
ประเป๋าำ
สตำงค์
สตางคได้ด จำกนั
จากนั้นเขียนแผนผังควำมคิ
ความคิด แสดงผลของกำรท
แสดงผลของการทํำควำมดี
าความดีพร้พรอมทั
อมทั้งออกแบบและ
้งออกแบบและ
ตกแต่
ตกแตงให้
ใหสวยงำม
วยงาม

ผลของการทาความดี


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

ใบความรู้

เรื่อง ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล
กตัญญู หมำยถึง ควำมรู้คุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตน เช่น รู้ว่ำ พ่อแม่ มีพระคุณต่อลูก เลี้ยงลูกมำ
ตั้งแต่เล็กจนโต ด้วยควำมรักควำมห่วงใย ปกป้องภัยอันตรำยต่ำง ๆ ไม่ให้เกิดต่อลูก พยำยำมอบรมสั่งสอน
ลูกให้ประพฤติตนเป็นคนดี มีใจเมตตำกรุณำ มีสัมมำคำรวะ มีควำมขยันหมั่นเพียรในกำรเรียน กำรทำงำน
ยำมใดที่ลูกเจ็บป่วย พ่อแม่คอยดูแลลูกด้วยควำมห่วงใย
กตเวที หมำยถึง กำรตอบแทนที่ผู้อื่นกระทำแก่ตน เช่น ลูก ๆ เมื่อรู้ว่ำพ่อแม่มีพระคุณก็ตอบ
แทนท่ำนด้วยกำรปฏิบัติดังนี้
1. รับใช้ท่ำน
2. ช่วยทำงำนบ้ำน
3. ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน
4. ประพฤติตนเป็นคนดีตำมคำสั่งสอนของท่ำน
5. บำรุงเลี้ยงดูท่ำนเมื่อมีโอกำสอันควร
ความขยัน หมำยถึง ควำมพยำยำมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เสมอ เช่น นักเรียนพยำยำมตั้งใจ
เรียน พยำยำมอ่ำนหนังสือเป็นประจำ ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอโดยไม่มีใครมำบังคับ
ประโยชน์ของควำมขยัน ย่อมประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำเล่ำเรียน ย่อมประสบควำมสำเร็จใน
กำรทำงำน
โทษของควำมเกียจคร้ำน(ไม่มีควำมขยัน) คือ ไม่ประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน
ควำมขยันมีประโยชน์ ดังนี้ คือ
1. กำจัดควำมเกียจคร้ำน
2. เจริญก้ำวหน้ำในกำรเรียนและกำรดำเนินชีวิต
3. ทำงำนเสร็จทันตำมเวลำที่กำหนดและได้ผลดี
4. เป็นที่รักของคนทั่วไป
ความเมตตากรุณา คนในสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสงบสุขได้จะต้องมีควำมเมตตำ กรุณำต่อกัน
เมตตา หมำยถึง ควำมปรำรถนำให้ผู้อื่นหรือสังคมอื่นมีควำมสุข ควำมเจริญ
ดั่งพุทธศำสนสุภำษิต บทหนึ่งว่ำ “เมตตำธรรม ค้ำจุนโลก”
กรุณา หมำยถึง ควำมสงสำรเห็นแก่คนอื่นหรือสัตว์อื่นเมื่อมีควำมทุกข์ อยำกจะช่วยให้พ้นทุกข์
เช่น นักเรียนเห็นสุนัขเป็นแผลนักเรียนก็หำยำมำทำให้ เห็นคนชรำจะข้ำมถนนก็ช่วยเหลือ
ผลดีหรือประโยชน์ของความเมตตากรุณา
1. ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
2. สังคมมีแต่ควำมร่มเย็น
3. คนมีควำมเมตตำกรุณำได้รับกำรยอมรับยกย่องนับถือ
4. คนมีเมตตำ กรุณำอยู่ในสังคมอย่ำงไม่หวำดระแวง
5. ทุกสังคมต้องกำรคนมีเมตตำกรุณำ

๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ ความสามารถของบุคคล

ภาพเด็กบางคนเล่นกีฬาเก่ง

ภาพเด็กบางคนวาดรูปสวย

ภาพเด็กบางคนเล่นดนตรีเก่ง

ภาพเด็กบางคนเล่นดนตรีเก่ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข่าว
เอกสารประกอบการสอน
เด็เด็กกชลบุ
นนไดได้า๕๐,๐๐๐
งข่
าว บาท
ชลบุรรี ป.๖
ี ป.6เก็เก็ตับบวเงิเงิอย่
50,000
บาทคืคืนนเจเจ้าาของ
ของ
เด็เด็กกป.6
องชลบุ
ให้ยใหำยช่
วยนวยนํ
ำเงิานเงิไปหำต
ำรวจส่
ป.๖เมืเมื
องชลบุรี รนิี สนิัยสดีัยดีเก็บเก็เงิบนเงิได้นได50,000
๕๐,๐๐๐บำทบาท
ยายช
นไปหาตํ
ารวจสงคืงนคืน
เด็กชลบุ
รี ป.6 เก็บเงิองไห้
นได้ 50,000 บาท
คืนเจ้าของ
เจ้เจำาของ
ของ สงสำรกลั
สงสารกลัววเจ้เจำาของที
ของที่เ่เงิงินนหำยนอนร้
หายนอนรองไห ไม่ไมมมีคีควำมสุ
วามสุขข ตำรวจตำมเจอ
ตํารวจตามเจอเป็นเปนำงพยำบำล
นนางพยาบาล
ก ป.6 เมืองชลบุ
สกัยกดีดีใดีหใเก็ห้๗,๐๐๐
บ7,000
เงินได้บาท
50,000
ให้
ยกำยช่
ชลบุเด็
รี เลยปลอบขวั
เลยปลอบขวั
บำทเปนเป็ทุนนบำท
ทุการศึ
นกำรศึ
ษำ วยนำเงินไปหำตำรวจส่งคืน
ญญทีที่เป่เรป็นี นนิเด็เด็
กษา
สถานี
ํารวจภูวธเจ้รเมื
องชลบุ
พ.ต.ท. พิอสพิงไห้
งโรจน
รองผู
บการตํ
รวจภูธรจั
ธรจังหวั
งหวัดด
เจ้ำของ
สงสำรกลั
ำของที
่เงินรรี หำยนอนร้
ไม่โปรยรุ
มีควำมสุ
ข รองผู
ตำรวจตำมเจอ
เป็ำรวจภู
นานำงพยำบำล
สถำนี
ตตำรวจภู
ี พ.ต.ท.
ิฏสิฏฐ์ฐโปรยรุ
่งโรจน์
้บังคับบังคักำรต
พรออมด้
มดววยย พ.ต.ท.
พ.ต.ท.
สให้รณมำบ
มาบํ
ง รองผกก.
สส. กเมืษำ
สภ.
เมือรงชลบุ
สักขีพหลั
ยาน
ชลบุรีี พร้
เลยปลอบขวั
ญ
ที่เป็คมน์
นเด็คมน
กสดีรณ์
7,000
เป็นทุสส.
นกำรศึ
ำรุงารุบำท
รองผกก.
สภ.
องชลบุ
ี เป็นรสัี กเป
ขีพนยำน
ง
หลัง สถำนี
ด.ช.ประพั
ยวัองอำยุ
ทอง
อายุ
ชัิฏ้นฐ์ประถมศึ
ษาป
ี่ โรงเรี
๖ โรงเรี
กําำรวจภู
แพงอุดมพิ
ดธมพิ
ยากร
รเมื
งชลบุ12
รี พ.ต.ท.
โปรยรุ
่งกโรจน์
้บยังคันวัยบนวั
กำรต
รจัทงทยำกร
หวั
ด ต.
ด.ช.ประพั
นตธ์ำรวจภู
นุน้ยธวังธนุทอง
ปี๑๒ ชัปพิ้นสประถมศึ
กษำปี
ที่ ท6รองผู
ดกดำแพงอุ
ต.บางปลาสร
จ.ชลบุ
ี อยู่บบมำบ
นเลขที
่ 693
๖๙๓ ซอย
ซอยเทพประสาท
ต.บ
ชลบุ
รี พร้ออมด้ยอวยอ.เมื
ยอ.เมื
พ.ต.ท.
คมน์รสีรอยู
รณ์
ำรุง ่ รองผกก.
สส.เทพประสำท
สภ. เมืองชลบุ
เป็
นสัอ.เมื
กอ.เมื
ขีพอยำน
หลังรี รี
บำงปลำสร้
ององจ.ชลบุ
้ำานเลขที
ต.บ้ราำีนโขด
นโขด
อง งจ.ชลบุ
จ.ชลบุ
พรอมยาย คือ นางทองพูล สุดศรี อาชีพขายขาวเกรียบวาว ริมถนนพระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี
ด.ช.ประพั
้ยวังทอง อำยุ
ปี พขำยข้
ชั้นประถมศึ
ษำปี
โรงเรียนวัดกจำแพงอุ
ยำกรรต.ี
พร้อมยำยนคืธ์อนุนำงทองพู
ล สุด12
ศรี อำชี
ำวเกรียกบว่
ำวทริี่ 6มถนนพระยำสั
จำ อ.เมืดมพิ
อง ทจ.ชลบุ
นําถุงผาพรอมเงินสด ๕๑,๒๕๐ บาท คืนแกนางถาวร ทองประกอบ อายุ ๕๓ ป อาชีพนางพยาบาล
บำงปลำสร้
อง51,250
จ.ชลบุติรนี รีอยู
่บ้ำนเลขทีน่ ำงถำวร
693
ซอย
เทพประสำท
ำนโขด
อาง จ.ชลบุ
รี
นโรงพยาบาลชลบุ
ำถุงผ้ำพร้อยมเงิอ.เมื
นรสด
บำท
ทองประกอบ
อำยุต.บ้
ปี อำชีอ.เมื
ี แผนกสู
เวช คืทีน่ทแก่ําหล
นไวบนถนนชั
ยชนะ หน
าห53
างสรรพสิ
นพคนำงพยำบำล
ฟอรั่ม
พร้
อมยำย คืออยนำงทองพู
ลตสุินดรีรศรี
ขำยข้
จำนอ.เมื
อง จ.ชลบุ
รี
โรงพยำบำลชลบุ
รี แผนกสู
เี วช
่ทพำหล่
นไว้ำวเกรี
บนถนนชั
หน้
ำห้ำงสรรพสิ
ค้ำ ฟอรั
่ม ต.บำง
ต.บางปลาสร
อ.เมื
อง จ.ชลบุ
เมือำชี
่อทีเวลา
๑๖.๓๐
น. ยเมืบว่่อวัำยนวชนะ
ทีริ่ ม๔ถนนพระยำสั
ม.ค.๕๕
ที่ผาจนมา
นปลำสร้
ำถุงผ้ำอพร้
อนีมเงิ
51,250
บำทน16.30
คืธนแก่
จ.ชลบุ
รด.ช.ประพั
ี เมื่อเวลำ
เมื่อกวัทองประกอบ
นที่ 4 ม.ค.55
ที่ผบ่ำ53
นมำ
ทัย้งอ.เมื
้ สืบอนงเนืสด
่องจาก
กําลันงำงถำวร
นัน.่งรถจั
รยานยนต
รับจาอำยุ
งกลั
บานปี บัอำชี
งเอิพญนำงพยำบำล
ไปถึงที่เกิด
โรงพยำบำลชลบุ
แผนกสู
รีเวชพบเงิ
บนถนนชั
ห้งกลั
ำบงสรรพสิ
ำายทองพู
ฟอรั
ทั้งยนีบถุ้ สืงบผเนื
นทีธ์่ทกำหล่
งนนัไว้่งารถจั
ับจึจ้ำงกลั
ำน นบัค้งยเอิ
ญไปถึ่ม งลต.บำง
ทีช่เวกิยด
เหตุเหยี
า ่อรี จึงจำก
งหยิบด.ช.ประพั
ขึต้นินมาดู
นำลัสดกว
5กรยำนยนต์
หมืย่นชนะ
บาทรหน้
บบาบ้นไปให
นําไปให
ํารวจหาเจ
างของที
จริ่องเวลำ
ตพบเงิ
อมาเจ
าหนาน.ทีำ ่ต5เมืํารวจไปตรวจสอบ
า่ำนมำ
นางถาวร
ทองประกอบ
ปลำสร้
อ.เมื
16.30
่อหมืวัน่นทีบำท
่ 4 ม.ค.55
เหตุ
เหยีอยตยบถุ
งผ้ำองจึจ.ชลบุ
หยิบขึร่แี้นทเมืมำดู
นสดกว่
จึงกลับพบว
บ้ทีำ่ผนไปให้
ยำยทองพู
ลช่วย
งทัความไว
โทรศั
พด.ช.ประพั
ทต่แามมารั
นกคืำลันดังำนังหน้
กล
โดยนางถาวร
มอบเงิ
่อบัเป
ญทอง
กํงาทีลัง่เกิใจด
้งตนีำรวจหำเจ้
้ สืบเนืจึ่องงจำก
่งรถจั
รยำนยนต์รับจ้ได
ำงกลั
บบ้นำ นเพืนำงถำวร
งเอินญขวัไปถึ
นมาแจ
ำไปให้
ำของที
ท้จริง บนต่เงิอธ์ มำเจ้
ำาทีว่ตกำรวจไปตรวจสอบ
พบว่
ที่เปเนหยี
เด็ยกบถุ
ดีมำแจ้
๗,๐๐๐
นทุนบำการศึ
กนษา
๕,๐๐๐
ยายทองพู
ล และแม
เหตุ
งผ้ำงควำมไว้
จึงบาท
หยิบจึขึโดยแบ
มำดูงพให
พบเงิ
นเปสดกว่
งกลับาท
บบ้ำให
นไปให้
วเยด็นก
ประกอบ
ง้นโทรศั
ท์เตด็กำมมำรั
เงิ5นคืหมื
ดั่นงบำท
กล่
ำวจึโดยนำงถำวร
ได้ยมำยทองพู
อบเงิ
นเพืล่อช่เป็
คนละ
๑,๐๐๐ บาท ำของที่แท้จริง ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไปตรวจสอบ พบว่ำ นำงถำวร ทอง
นขวั
ำไปให้
ญกำลัตงำรวจหำเจ้
ใจที่เป็นเด็กดี 7,000 บำท โดยแบ่งให้เด็กเป็นทุนกำรศึกษำ 5,000 บำท ให้ยำยทอง
นางถาวร กลาววา เมื่อเย็นวานตนไปซื้อสรอยคอทองคํา พอขากลับเอาถุงเงินไวที่ตัก แลวก็ลืม
ประกอบ
งควำมไว้
จึงโทรศั
พูล และแม่มำแจ้
เด็กคนละ
1,000
บำทพท์ตำมมำรับเงินคืนดังกล่ำว โดยนำงถำวร ได้มอบเงินเพื่อเป็น
ไมรูวาหลนหายที่ไหน กลับบานก็เสียใจ เพราะเปนเงินของตนและเพื่อนพยาบาลที่ทํางานนอกเวลา
ขวั
ญกนำงถำวร
ำลังาใจที
เด็ำวว่
กดีำเวร
7,000
บำท
นทุเปนนำกำรศึ
เมื่อแตเย็พนอรูวำนตนไปซื
บไปเอำถุงเงิบำท
นไว้ทให้ี่ตยักำยทอง
แล้วก็
ที่โรงงานต
งๆ ่เจป็กล่
านงไปอยู
วานโดยแบ่
องเก็บ้อไดงสร้ให้
กอ็ดเยคอทองค
ีใด็จกจึเป็งให
เงิพอขำกลั
นขวักษำ
ญถุง5,000
พูลืมลไม่และแม่
1,000
รู้ว่ำหล่เสด็นวกหำยที
่ไหน
กลันบธบ้บำท
ำกลนก็าวว
เสีายใจเมืเพรำะเป็
นเงิกน็ไปบอกยายว
ของตนและเพื
่ทำงำนนอก
นคนละ
ด.ช.ประพั
่อเก็บเงินได
าให่อชวนพยำบำลที
ยไปใหตํารวจหาเจ
าของ
นำงถำวร
ำ เมืย่อใจเย็่เนอนร
อยคอทองค
เงิงไป
นไว้อทื่นี่ตตามที
ัก แล้ว่แก็ม
เวลำที
่โรงงำนต่
ำกล่
งๆำจ้วว่ำงไปอยู
วรนวำนตนไปซื
แต่อพงไห
อรูแ้วล่ำวน้้ออถึสร้งงเก็
บจได้
นเงิบนเอำถุ
ขวัเญ
เพราะคิ
ดวาเจาของคงจะเสี
แม
ะไมกม็ดเีใงิจนำจึก็งพอขำกลั
ไให้
มคเิดป็อยากได
งินงถุของผู
ลืและยายสั
มไม่รสู่้วว่ำนหล่
นหำยที่ไหน
บ้ำำนก็เมืเ่อสีเก็
ยใจบเงิเพรำะเป็
นเงินของตนและเพื
่อนพยำบำลที
่ทำงำนนอก
่งสอนมา
ด.ช.ประพั
นธ์ กลั
กล่บำวว่
นได้ก็ไปบอกยำยว่
ำให้ช่วยไปให้
ตำรวจหำเจ้
ำของ
เวลำที
งๆ จ้ำงไปอยู
แต่พออรูงไห้
้ว่ำแน้ล้อวงเก็ถึงบแม้
ได้จกะไม่
็ดีใจมจึีเงิงนให้ก็เป็ไม่นคเงิิดนอยำกได้
ขวัญถุงเไป
เพรำะคิ่โรงงำนต่
ดว่ำเจ้ำำของคงจะเสี
ยใจ่เวรนอนร้
งินของผู้อื่น
ที่มา :ส่่แhttp://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000001545
วม่นและยำยสั
ด.ช.ประพั
นธ์ กล่ำวว่ำ เมื่อเก็บเงินได้ก็ไปบอกยำยว่ำให้ช่วยไปให้ตำรวจหำเจ้ำของ
ตำมที
่งสอนมำ
เพรำะคิดว่ำเจ้ำของคงจะเสียใจ นอนร้องไห้แล้ว ถึงแม้จะไม่มีเงิน ก็ไม่คิดอยำกได้เงินของผู้อื่น
ตำมที่แม่และยำยสั่งสอนมำ
ที่มา :
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000001545
๕๘ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
ที่มา :
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000001545

เพลง ค่านิยม 12 ประการ

คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ

หนึ่ง รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่ มุ่งใฝ่ เล่ำเรียน เพียรวิชำ
ห้า รักษำ วัฒนธรรม ประจำชำติ
หก ไม่ขำด ศีลธรรม ศำสนำ
เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชำ
แปด รักษำ วินัย กฎหมำยไทย
เก้า ปฏิบัติ ตำมพระ รำชดำรัส
สิบ ไม่ขำด พอเพียง เลีย้ งชีพได้
สิบเอ็ด ต้องเข้มแข็ง ทั้งกำยใจ
สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
……………………………………………………..
คาชี้แจง : ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูกต้อง และ ทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อที่ผิด
................๑. ครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก
................๒. พ่อแม่มีหน้าที่คอยเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข
................๓. สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่กัน
................๔. สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่
................๕. ช่วยกันทาความสะอาดบ้าน
................๖. กิจกรรมทางสังคมคือการไปทาบุญตักบาตรที่วัด
................๗. เพื่อนบ้านมีหน้าที่อบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี
................๘. พ่อแม่ส่งเสริมบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน
ตอบได้ถูกต้อง ๗-๘ ข้อ
ตอบได้ถูกต้อง ๕-๖ ข้อ
ตอบได้ถูกต้อง ๐-๔ ข้อ

หมายเหตุ ให้ครูอ่านแบบทดสอบให้นักเรียนฟัง

๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

=
=
=

ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ป.๑
√ ๑.
√ ๒.
√ ๓.
× ๔.
√ ๕.
√ ๖.
× ๗.
√ ๘.

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
2

3

เนื้อหำละเอียดชัดเจน
ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
ภำษำที่ใช้เข้ำใจง่ำย
ประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำเสนอ
วิธีกำรนำเสนอผลงำน

1

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงำนหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรำยกำรประเมินบำงส่วน

ให้
ให้
ให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ำกว่ำ 8

๖๒

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

ชื่อกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
ชั้น

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

กำรแบ่งหน้ำที่กันอย่ำงเหมำะสม
ควำมร่วมมือกันทำงำน
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรรับฟังควำมคิดเห็น
ควำมมีน้ำใจช่วยเหลือกัน

ระดับคะแนน
2

1

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบำงครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ำกว่ำ 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

สมุดบันทึกความดี
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนจดบันทึกควำมสำมำรถและกำรทำควำมดีของตนเองและยกตัวอย่ำงควำมสำมำรถและ
กำรทำควำมดีของผู้อื่น พร้อมบอกผลจำกกำรกระทำนั้น แล้วบันทึกผลลงในสมุดบันทึกควำมดี
ตัวอย่างการกระทา

ตัวอย่าง
1. เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ แล้วนาส่งคืน
เจ้าของ
2. บริจาคส่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย
3. ช่วยคุณครูถือของ

๖๔

ผลของการกระทา
1) มีความสุข
2) ได้รับความชื่นชมจากเจ้าของกระเป๋าสตางค์ และคุณพ่อคุณแม่
- มีความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
1) มีความสุขที่ได้ตอบแทนบุญคุณของคุณครู
2) ได้รับความชื่นชมจากคุณครู

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินสมุดบันทึกความดี
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิน
กำรจดบันทึกควำมสำมำรถและควำมดีของตนเอง
กำรยกตัวอย่ำงควำมสำมำรถและควำมดีของผู้อื่น
กำรบอกผลจำกกำรทำควำมดีของตนเองและผู้อื่น

3

ระดับคุณภาพ
2

1

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
=
พอใช้
=
ปรับปรุง =

3
2
1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
8-9
5-7
ต่ำกว่ำ 5

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง:ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑. มีวินัย
๑.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๑.๒ ส่งงานตรงตามเวลาที่ครูกาหนด
๑.๓ รับผิดชอบในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๓. มุ่งมั่นในกำร ๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทำงำน
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สำธำรณะ
๔.2 อำสำทำงำนให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน  ผ่าน
 ไม่ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๖๖

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ากว่า ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ากว่า ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ากว่า ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
สังคมนาอยู

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยย่อย สังคมน่าอยู่
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แผน

หน่วยย่อยที่ ๒
จานวนเวลาเรียน ๖ ชั่วโมง

สาระสาคัญของหน่วย
สมาชิ กทุ กคนในครอบครั วปฏิ บั ติ ตนตามบทบาท สิ ทธิ และหน้ าที่ ของตนด้ วยความรั บผิ ดชอบย่ อมส่ งผล
ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัด ป.๑/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป.๑/๕
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัด ป.๑/๓
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
การปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ในครอบครัว ความรับผิดชอบย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ครอบครับอบอุ่น


โรงเรียนน่าอยู่
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๒
สังคมน่ำอยู่

แผนที่
๑
๒

ชื่อแผน
ครอบครัวอบอุ่น
โรงเรียนน่ำอยู่

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สังคมน่าอยู่

แผนที่ ๑
ครอบครับอบอุ่น
-

โครงสร้ำงของครอบครัวได้
บทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัวได้
บทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองในครอบครัวได้
มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด



หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สังคมน่าอยู่
เวลา ๖ ชั่วโมง

แผนที่ ๒
โรงเรียนน่าอยู่
-

๗๐

โครงสร้ำงของโรงเรียน
บทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน
บทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองในโรงเรียน
มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวอบอุ่น
เวลา ๓ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
สมำชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนตำมบทบำท สิทธิ และหน้ำที่ของตนด้วยควำมรับผิดชอบย่อมส่งผลต่อกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสงบสุข และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน สำมำรถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำยๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตำม
คำสั่งง่ำยๆ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 โครงสร้ำงของครอบครัวและควำมสัมพันธ์ของบทบำท หน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
 ควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของอำนำจตำมบทบำท สิทธิ หน้ำที่ในครอบครัวและโรงเรียน
 กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำท สิทธิ หน้ำที่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 นิทำน “นิ้วไหนใช่หัวหน้ำ”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ 01
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและ
ประเมิน
ผล

๗๒






แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ครูเล่ำนิทำนเรื่อง นิ้วไหนใช่หัวหน้ำ นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนิทำน
ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ครูให้นักเรียนดูภำพกิจกรรมในครอบครัว แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกิจกรรมในครอบครัวของนักเรียนว่ำ ครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรม
ใดที่ทำร่วมกันบ้ำง
 นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ ๑ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรู้เรื่อง โครงสร้ำงของครอบครัว
คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรู้เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 3 ศึกษำควำมรู้เรื่อง บทบำท หน้ำที่ และสิทธิของสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 4 ศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำทหน้ำที่และสิทธิ
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมำอภิปรำยผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
ครอบครัวที่หน้ำชั้นเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้มำทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่องโครงสร้ำงของครอบครัว
 ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว เสร็จแล้วตรวจสอบ
 ใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในครอบครัว
 ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ สมำชิกทุกคนในครอบครัวมี บทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกัน ทุกคนจึงควรรู้จัก
บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และปฏิบัติตนให้เหมำะสม เพื่อให้ครอบครัวเกิดควำมสงบสุข
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 กำรตรวจผลงำนจำกแผนผังควำมคิด
 กำรจัดป้ำยนิเทศ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกโครงสร้ำงของครอบครัวได้
๒. บอกบทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกใน
ครอบครัวได้
๓. ระบุบทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองใน
ครอบครัวได้
๔. มีมำรยำทในกำรฟั
ง กำรดูและกำรพูด

ทักษะ
ความสามารถในการคิ
ดด
๑. ความสามารถในการคิ

- ทักษะกำรเชื่อมโยง
- ทักษะกำรระบุ
๒. ความสามารถในการใช้
ษะชีววิติต
ความสามารถในการใช
ททักักษะชี

คุณธรรม จริ
จริยยธรรม
ธรรม /คุ
/คุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันพึง

ประสงค์
ประสงค
1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
สมำชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัตติ นตำม
บทบำท สิทธิ และหน้ำที่ของตนด้วยควำม
รับผิดชอบย่อมส่งผลต่อกำรอยูร่ ่วมกัน
อย่ำงสงบสุข และมีควำมสัมพันธ์ทดี่ ี
ระหว่ำงกัน มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง สังคมน่ำอยู่
๒. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง นิ้วไหนใช่หัวหน้ำ นักเรียนทุกคนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับนิทำน โดยครูใช้
คำถำมกระตุ้นควำมคิด
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๔. ครูให้นักเรียนดูภำพกิจกรรมในครอบครัว แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว
๕. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกิจกรรมในครอบครัวของนักเรียนว่ำ ครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรม
ใดที่ทำร่วมกันบ้ำง
๖. นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ ๑ เรื่อง บทบำทและหน้ำทีข่ องสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง โครงสร้ำงของครอบครัว
คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 3 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง บทบำท หน้ำที่ และสิทธิของสมำชิกในครอบครัว
คู่ที่ 4 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำทหน้ำที่และสิทธิ
๗. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุม่ ออกมำอภิปรำยผลกำรศึกษำเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
ครอบครัวที่หน้ำชั้นเรียน
ชั่วโมงที่ ๒
๘.นักเรียนแต่ละกลุม่ นำควำมรู้ที่ได้มำทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง โครงสร้ำงของครอบครัว
๙. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
ชั่วโมงที่ ๓
๑๐.นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในครอบครัว
ขั้นสรุป
๑๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๑๒. ครูร่วมกันสรุปควำมรูด้ ังนี้ สมำชิกทุกคนในครอบครัวมีบทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกัน ทุกคนจึงควรรู้จัก
บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และปฏิบัติตนให้เหมำะสม เพื่อให้ครอบครัวเกิดควำมสงบสุข
๑.
๑๓. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๕. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๖. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. นิทานเรื่องนิ้วไหนใช่หัวหน้ำ
๒. ใบควำมรู้ ๑ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
ครอบครัว
๓. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๓
๔. ใบงำนที่ ๐๑ เรื่องโครงสร้ำงของครอบครัว
๕.ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำท
หน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
๖.ใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเอง
ในครอบครัว
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. การจัดป้ายนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑



★

๔.๒/ผ๑-๐๑
๑-๐๑
บ บ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง โครงสร้างของครอบครัว
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำลงไปในช่องว่ำงให้สมบูรณ์
ปู่

ยาย
พ่อ

พี่

แม่

นักเรียน

นักเรียนตอบคำถำมดังนี้
๑. คนที่เกิดก่อนนักเรียนเรียกว่ำ ........ คนที่เกิดหลังนักเรียนเรียกว่ำ ........
๒. พ่อกับแม่ของนักเรียนก็มีพ่อกับแม่เหมือนกัน เรำเรียกพ่อของพ่อว่ำ ...... เรำเรียกแม่ของพ่อ
ว่ำ ...... พ่อของแม่เรำเรียกว่ำ ..... แม่ของแม่เรำเรียกว่ำ .....
๓. พ่อและแม่ของเรำก็มีพี่น้อง พี่ชำยของพ่อและแม่เรำเรียกว่ำ ..... พี่สำวของพ่อและแม่เรียกว่ำ
.....
๔. น้องของพ่อเรำเรียกว่ำ ..... น้องของแม่เรำเรียกว่ำ .....

๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)



★


ใบงานที่ ๐๒
่ ๐๒
เรื่อง ความสัมพันใบงานที
ธ์ของสมาชิ
กที่ดีของครอบครัว

๔.๒/ผ ๑-๐๒
๑-๐๒
บบ ๔.๒/ผ
บ ๔.๒/ผ ๑-๐๒

เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ดีของครอบครั
ว ้น ป.๑/.........
ชื่อ-สกุล ...........................................................................................
เลขที.่ ...............ชั
ชื่อ-สกุล ...........................................................................................
เลขที.่ ...............ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกภำพที่กำหนดให้
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกภำพที่กำหนดให้

เมื่อนักเรียนชอบภำพนี้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
เมื่อนักเรียนชอบภำพนี้หรือไม่ เพรำะเหตุใด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕



ใบงานที่ ๐๓

★

๔.๒/ผ๑-๐๓
๑-๐๓
บ บ๔.๒/ผ

เรื่อง บทบาท หน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจบทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในครอบครัว แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก
1. บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๒. สิทธิของฉันในครอบครัว คือ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ ๑
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว หมำยถึง บุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไปที่อำศัยอยู่บ้ำนเดียวกันโดยสมำชิกในครอบครัวจะ
เกี่ยวข้องกันอย่ำงใกล้ชิดมีควำมผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ครอบครัวที่อบอุน่ จะมีลักษณะดังนี้
1. มีกำรดูแลซึ่งกันและกัน
2. ห่วงใยกันและกัน
3. พูดจำกันโดยใช้เหตุผลไม่ใช้อำรมณ์
4. ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกัน
5. ไม่ทอดทิ้งกันและเมื่อมีปัญหำ
6. ยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
กำรปฏิ
นแบบอย่
ำงทีางที
่ดีป่ดู ย่ีปำู ตำยา
การปฏิบัตัติขิของบิ
องบิดดำมำรดำที
ามารดาที่ม่มีตีต่ออบุบุตตรตัรตักเตื
กเตือนไม่
อนไมให้ใทหำสิ
ทํา่งสิที่ง่ไทีม่่ไดมี ดที ำตนเป็
ทําตนเป
นแบบอย
ยำยคอยให้
คำแนะน
ำลูกหลำน
ตา ยาย คอยให
คําแนะนํ
าลูกหลาน
กำรปฏิบัติตนของบุตรที่มีต่อบิดำมำรดำ เช่น กตัญญูกตเวที ช่วยทำงำนบ้ำนตั้งใจเรียนไม่ทำ
เรื่องเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น
1. หน้ำที่ของพ่อ คือ ทำงำนหำเลี้ยงครอบครัว
2. หน้ำที่ของแม่ คือ ดูแลควำมเป็นอยู่ของคนในบ้ำน
3. หน้ำที่ของลูก คือ ตั้งใจเรียนหนังสือ เคำรพเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครู สำมำรถช่วยเหลืองำน
บ้ำนเล็กๆน้อยๆได้ เช่น กวำดบ้ำน ถูบ้ำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

เอกสารประกอบการสอน
นิทานเรื่อง นิ้วไหนใช่หัวหน้า
มือขวำของรุจพู ดคุ ยกัน เมื่ อรุจหลับ แล้ว โดยแต่ ละนิ้ วต้ องกำรที่ จะเป็น หั วหน้ ำของนิ้ ว
ทั้งหมด แต่ไม่ สำมำรถตกลงกันได้ นิ้ วโป้ งบอกว่ำ ตนควรได้เป็ นหั วหน้ ำ เพรำะกำรจับสิ่งของ
ทั้งหมดต้องใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในกำรจับ นิ้วชี้บอกว่ำ ตนควรได้เป็นหัวหน้ำ เพรำะกำรชี้สิ่งต่ำงๆ
ต้องใช้นิ้วชี้ นิ้วกลำงบอกว่ำ ตนควรได้เป็นหัวหน้ำ เพรำะเป็นนิ้วที่สูงที่สุด นิ้วนำงบอกว่ำ ตนควร
ได้เป็นหัวหน้ำ เพรำะเป็นนิ้วที่มีควำมสวยงำมที่สุด นิ้วก้อยบอกว่ำ ตนควรได้เป็นหัวหน้ำ เพรำะ
เป็นนิ้วที่คนใช้เกี่ยวกันเพื่อแสดงกำรสัญญำหรือคืนดี
จำกนั้ น นิ้ วทั้ งหมดของมื อ ขวำจึ งไม่ ย อมท ำหน้ ำที่ ข องตน เมื่ อ รุจ จะเขี ยนหนั งสื อ ก็ ไม่
สำมำรถเขียนได้จับสิ่งของต่ำงๆ ก็ตกแตกเสียหำย รุจเสียใจมำก นิ้วทั้งหมดจึงปรึกษำกันแล้วตกลง
กันในที่สุด โดยให้นิ้วโป้งเป็นหัวหน้ำ เพรำะหน้ำที่ที่สำคัญ ของมือ คือ กำรหยิบจับสิ่งต่ำงๆ ต่อมำ
รุจจึงสำมำรถทำสิ่งต่ำงๆ ได้ เพรำะนิ้วทั้งหมดทำงำนด้วยดี โดยมีนิ้วโป้งคอยดูแลนิ้วอื่นๆ อยู่
๑. ตัวอย
ถาม
อย่าำงคํ
งคาำถำม
๑) นิ้วไหนที่มีเหตุผลเหมำะสมที
ลเหมาะสมที่สุดในกำรเป็
ในการเปนหัวหน้
หนำา (ตัวอย่
อยางค
งคําตอบ
าตอบ นิ้วโป้
โปง)
๒) กำรที
การที่นิ้วทุกนิ้วไม่
ไมยอมท
อมทํำหน้
าหนำาที่ของตน ททํำให้
าใหเกิเกิดดผลอย่
ผลอยำางไร
งไร(รุ(รุจจไม่ไมสสามารถ
ามารถทํางาน
ไดตามปกติ
ทางานได้
ามปกติ))
เรียนนเห็
บการเลื
โปนงเป
หัวำหน
ไม เพราะอะไรวอย่(ตัาวงคอยาตอบ
าง
๓) นั๓)กเรีนัยกนเห็
ด้วนยกัดวบยกั
กำรเลื
อกนิอ้วกนิ
โป้ง้วเป็
หัวนหน้
หรืาอหรื
ไม่อเพรำะอะไร(ตั
ตอบ เห็นดนิว้ ยที่สเพราะเป
นนิ้วที่สบําจัคับญสิในการหยิ
เห็นด้วยคําเพราะเป็
าคัญในการหยิ
่งต่างๆ) บจับสิ่งตางๆ)
๔)่อมีเมืห่อัวหน้
มีหัวำแล้
หนวาแล
ว การทํ
างานของมื
อขวาเป
อยา(ทงไรางานได้
(ทํางานได
วยดี โดยมี
๔) เมื
กำรท
ำงำนของมื
อขวำเป็
นอย่ำนงไร
ด้วยดีดโดยมี
โปงดู่) แลอยู)
นิ้วโป้งดูนิแ้วลอยู
ครูอธิ่มบเติายเพิ
เติมวา ่ร่วการอยู
รวมกัหนัวควรมี
าเพื่อคดูวำมช่
แลใหวยเหลื
ความชอสมำชิ
วยเหลืกอสมาชิของ
ก
ครูอธิบำยเพิ
มว่ำ่มกำรอยู
มกันควรมี
หน้ำเพืห่อัวหน
ดูแลให้
ตนเองให้อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ของตนเองให
อยูวรมกั
วมกั
นอยางมีความสุ
2. ให้นักเรียนร่
นแสดงควำมคิ
ดเห็ขนเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว โดยครูใช้
คำถำม ดังนี้ ๒. ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว
โดยครูใช๑)คําครอบครั
ถาม ดังนีว้ ของนักเรียนแต่งตั้งให้ใครเป็นหัวหน้ำครอบครัว (ตัวอย่างคาตอบ พ่อ)
ครอบครัวของนั
กเรียนแต
ใครเป
นหันวหัหน
าครอบครั
ว (ตั
างคําางคตอบ
พอ)
๒) ท๑)ำไมครอบครั
วส่วนใหญ่
จึงแต่งตังง้ ตัให้งให้
พ่อเป็
วหน้
ำครอบครั
ว ว(ตัอยวอย่
าตอบ
ทําไมครอบครัเป็วนสวคนเข้
นใหญมจแข็งึ แต
ง้ ใหพอ เปนวหัได้วหน
เพราะพ่อเป็๒)นคนหารายได้
งดูงแตัลครอบครั
) าครอบครัว (ตัวอยางคําตอบ
เพราะพ๓)อเป
นคนหารายได เปวจึนงคนเข
แข็งดูแเป็ลครอบครั
วได) วร่วมกัน (ตัวอย่างคาตอบ
ทำไมบำงครอบครั
ให้พ่อมและแม่
นหัวหน้ำครอบครั
๓) ทําเไมบางครอบครั
งใหพอ้งและแม
าครอบครัววเท่รวามกั
เพราะพ่อและแม่
ป็นคนหารายได้วจึเพราะทั
สองคนเปช่นวหัยดูวหน
แลครอบครั
เทียนมกัน(ตั)วอยาง
คําตอบ เพราะพอและแมเปนคนหารายได เพราะทัง้ สองคน ชวยดูแลครอบครัวเทาเทียมกัน)

๗๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมในครอบครัว

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นจะได้รับผลดีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เกิดภาคภูมิใจ
ข. เป็นทุกข์เดือดร้อน
ค. ได้รับการชื่นชมยกย่อง
๒. แป้งมักช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นประจา แสดงว่าแป้งเป็นคนอย่างไร
ก. มีเมตตากรุณา
ข. มีความรับผิดชอบ
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. หากทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว จะเกิดผลอย่างไร
ก. ครอบครัวมีฐานะดี
ข. ครอบครัวแตกแยก
ค. ครอบครัวมีความสุข
๔. หากพบเห็นขยะตกอยู่บนพื้นในโรงเรียนเราควรทาอย่างไร
ก. เก็บทิ้งลงถังขยะ
ข. ใช้เท้าเขี่ยไว้ข้าง ๆ
ค. เรียกภารโรงมากวาด
๕. ชัยมักสอนเพื่อนทาการบ้านอยู่เสมอ แสดงว่าชัยเป็นคนอย่างไร
ก. มีความกตัญญู
ข. มีความรับผิดชอบ
ค. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๘๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่

ชั้น ป. ๑
๑. ข
๒. ก
๓. ค
๔. ก
๕. ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับคะแนน

ทำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

กำรยอมรับฟังผู้อื่น

กำรตอบคำถำม

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ควำมสนใจ

ชื่อ - สกุล

สรุป

พฤติกรรม
รวม ผ่ำน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภำพดี
คะแนน ๖ – ๑๐ ระดับพอใช้
คะแนน ๐ – ๕ ระดับปรับปรุง
ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์

๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่ำน

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน







ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๓. มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน
ทางาน
๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน



๘๔

 ไม่ผ่ำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ โรงเรียนน่ำอยู่
เวลา ๓ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
สมาชิกทุกกคนในโรงเรี
คนในโรงเรียยนปฏิ
นปฏิบบตั ัติติตนตำมบทบำท
นตามบทบาทสิทสิธิทและหน้
ธิ และหน
ที่ของตนด
วยความรั
บผิดชอบย
มสองผลต
สมำชิ
ำที่ขาองตนด้
วยควำมรั
บผิดชอบย่
อมส่งอผลต่
กำร อ
การอยู
างสงบสุ
ข และมี
ความสั
ด่ี รี ะหว
น สามารถท
องบทกลอนร้อรงเพลงง่
องเพลงง
ายๆฟังฟคงำแนะน
คําแนะนํำ าปฏิปฏิบบัตตั ิ ิ
อยู
่ร่วมกัร ว นมกั
อย่นำอย
งสงบสุ
ข และมี
ควำมสั
มพันมธ์พัทนี่ดธีรทะหว่
ำงกัานงกัสำมำรถท่
องบทกลอน
ำยๆ
ตามคํำสั
าสั่งง่งำายๆ มีมำรยำทในกำรฟั
ารยาทในการฟง กำรดู
การดูและกำรพู
ละการพูด
ตำมค
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 โครงสร้ำงของครอบครัวและควำมสัมพันธ์ของบทบำท หน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน
 ควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของอำนำจตำมบทบำท สิทธิ หน้ำที่ในโรงเรียน
 กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำท สิทธิ หน้ำที่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลังงเรีเรียยนน
 เนื้อเพลง “โรงเรียนของเรำ”
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ ๐๔,๐๕ และ ๐๖
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่ม-ี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนร้องเพลง โรงเรียนของเรำ พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และช่วยกัน
ขั้นนำ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง
 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
 ครูให้นักเรียนดูภำพกิจกรรมในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในโรงเรียน
 ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกิจกรรมในโรงเรียนของนักเรียนว่ำ โรงเรียนของ
นักเรียนมีกิจกรรมใดที่ทำร่วมกันบ้ำง
 นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ ๒ เรื่อง โรงเรียนของเรำ
ขั้นสอน
คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรู้เรื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรู้เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในโรงเรียน
คู่ที่ 3 ศึกษำควำมรู้เรื่อง บทบำท หน้ำที่ และสิทธิของสมำชิกในโรงเรียน
คู่ที่ 4 ศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำทหน้ำที่และสิทธิ
 ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมำอภิปรำยผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์
ของสมำชิกในโรงเรียนที่หน้ำชั้นเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้มำทำใบงำนที่ ๐๔ เรื่องโครงสร้ำงของโรงเรียน
 ใบงำนที่ ๐๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน เสร็จแล้ว
ตรวจสอบ
 ใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในโรงเรียน
ขั้นสรุป
มกันนสรุ
สรุปปควำมรู
ความรู้ดดังังนีนี้ สมำชิ
้ สมาชิ
กคนในโรงเรี
ยนมี
บทบาทหน
่แตกต
กทุกกทุคนในโรงเรี
ยนมี
บทบำทหน้
ำที่แาทีตกต่
ำงกัานงกัทุนก
 ครูร่ว มกั
ทุกคนจึ
งควรรู
กั บทบาทหนำทีาที่ขข่ องตนเอง
องตนเอง และปฏิ
และปฏิบบัตตั ิตติ นให้
นใหเเหมำะสม
หมาะสม เพืเพื่ออ่ ให้ใหโโรงเรียน
คนจึ
งควรรู
้จักจ บทบำทหน้
ความสงบสุข
เกิดควำมสงบสุ
วัดและประเมินผล  สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 กำรตรวจผลงำนจำกแผนผังควำมคิด
 กำรจัดป้ำยนิเทศ

๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกโครงสร้ำงของโรงเรียนได้
๒. บอกบทบำท และหน้ำที่ของสมำชิกใน
โรงเรียนได้
๓. ระบุบทบำท สิทธิ หน้ำที่ของตนเองใน
โรงเรียนได้

๔. ท่องบทกลอนและร้
องเพลงง่ำยๆ ได้
๕. มีมำรยำทในกำรฟั
ง กำรดูและกำรพูด

ทักษะ

ความสามารถในการคิ
๑. ความสามารถในการคิ
ดด
- ทักษะกำรเชื่อมโยง
- ทักษะกำรระบุ
ความสามารถในการใช้
ักษะชีวิตวิต
๒. ความสามารถในการใช
ททักษะชี

ธรรม/คุ/คุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงง
คุณธรรม จริจริยยธรรม

ประสงค์
ประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ


ขอบเขตเนื้อหา
สมำชิ
สมาชิกกทุทุกกคนในโรงเรี
คนในโรงเรียยนปฏิ
นปฏิบบัตัตติ ิตนตำม
นตาม
บทบาท สิสิททธิธิ และหน้
และหนำาทีที่ข่ของตนด้
องตนดววยควำม
ยความ
บทบำท
รับผิดชอบย่
ชอบยออมส่
มสงงผลต่
ผลตออกำรอยู
การอยูร่ ร่ววมกั
มกันน
อย่
ำ
งสงบสุ
ข
และมี
ค
วำมสั
ม
พั
น
ธ์
ท
อยางสงบสุข และมีความสัมพันธทดี่ ี่ดี ี
ระหว่
งบทกลอนและร้องเพลง
ระหวำางกั
งกันน ทท่องบทกลอนและร
ง่งำายๆ
ำรยำทในกำรฟังงการดู
กำรดูแและการพู
ละกำร ด
ยๆ มีมีมมารยาทในการฟ
พูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลง โรงเรียนของเรำ พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และช่วยกันแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อเพลง
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนดูภำพกิจกรรมในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ในโรงเรียน
๔. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกิจกรรมในโรงเรียนของนักเรียนว่ำ โรงเรียนของนักเรียนมีกิจกรรมใด
ที่ทำร่วมกันบ้ำง
๕. นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ ๑ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในโรงเรียน
คู่ที่ 1 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
คู่ที่ 2 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในโรงเรียน
คู่ที่ 3 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง บทบำท หน้ำที่ และสิทธิของสมำชิกในโรงเรียน
คู่ที่ 4 ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง กำรใช้อำนำจในครอบครัวตำมบทบำทหน้ำที่และสิทธิในโรงเรียน
๖. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียน 2-3 กลุม่ ออกมำอภิปรำยผลกำรศึกษำเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
โรงเรียนที่หน้ำชั้นเรียน
ชั่วโมงที่ ๒
๗.นักเรียนแต่ละกลุม่ นำควำมรู้ที่ได้มำทำใบงำนที่ ๐๔ เรื่อง โครงสร้ำงของโรงเรียน
๘. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน
ชั่วโมงที่ ๓
๙.นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในโรงเรียน
ขั้นสรุป
๑๐. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๑๑. ครูร่วมกันสรุปควำมรูด้ ังนี้ สมำชิกทุกคนในโรงเรียนมีบทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกัน ทุกคนจึงควรรูจ้ ัก
บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และปฏิบัติตนให้เหมำะสม เพื่อให้โรงเรียนเกิดควำมสงบสุข
๑๒. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม
๒.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้คะแนน
ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เนื้อเพลง โรงเรียนของเรำ
๒. ใบควำมรู้ ๒ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
โรงเรียน
๓. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๓
๔. ใบงำนที่ ๐๔ เรื่องโครงสร้ำงของโรงเรียน
๕.ใบงำนที่ ๐๕ เรื่อง ควำมสัมพันธ์ของบทบำท
หน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียน
๖.ใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง บทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเอง
ในโรงเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรจัดป้ำยนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗



★

บ ๔.๒/ผ
๒-๐๔
บ ๔.๒/ผ
๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๔
เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
ใบงานที่ ๐๔
งผลลง
โครงสร้างของโรงเรีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจโครงสร้ำง บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโรงเรียนของตนเอง แล้วบันเรืทึ่อกใบงานที
่ ๐๔
ชื
อ
่
-สกุ
ล
........................................................................................
ลงในแบบบั
ในแบบบันนทึทึกก
เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
.....................................................
ใบงานที่ ๐๔
ชื่อ-สกุล ...........................................................................................
เล
เรืำ่องงบทบำทหน้
โครงสร้างของโรงเรี
ยนก
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจโครงสร้
ำ๐๔
ที่ของสมำชิ
...........................................................
ใบงานที
่
๑. โรงเรียนของนักเรียนชื่อว่ำ..................................................................................................
ชื่อ-สกุ
ล ...........................................................................................
เ
ในแบบบั
นทึก
เรื
อ
่
ง
โครงสร้
า
งของโรงเรี
ย
น
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจโครงสร้
ำง บทบำทหน้
ำที่ข่ องสมำชิ
...........................................................
ใบงานที
๐๔ กในโร
๒. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชื่อ.....................................................................................................
ชืในแบบบั
่อ-สกุล ...........................................................................................
เล
นทึก
เรื
อ
่
ง
โครงสร้
า
งของโรงเรี
ย
น
คาชี้แจง๑. ให้โรงเรี
นักเรียยนของนั
นสำรวจโครงสร้
บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโร
กเรีย............................................................
นชื่อว่ำำง................................................
มีบทบำทหน้ำที่ คือ .....................................................................................................
ชืในแบบบั
่อ-สกุล ...........................................................................................
เล
นทึก
คาชี๑.
้แจงโรงเรี
เรียนสกำรวจโครงสร้
ง บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโร
เรียนชืย่อ............................................................
ว่ำ.......................................................
๒.ให้ผูนย้อักนของนั
ำนวยกำรโรงเรี
นชื
่อำ....................................................
๓. ครูประจำชั้นชื่อ.....................................................................................................
ในแบบบันทึก
คาชี๒.้แ๑.จงผูโรงเรี
เรียนสกำรวจโครงสร้
ำง บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในโร
้อให้
ำนวยกำรโรงเรี
มีนบยักนของนั
ทบำทหน้
่ คือ่ อ..........................................................
มีบทบำทหน้ำที่ คือ .....................................................................................................
เรีำยทีนชื
ว่..........................................................
ำ......................................................
ในแบบบันทึก
มี๓.
................................................................
ครู
ประจำำชักทีเรี้น่ คืชืยอย่อนชื
.................................................................
๑.๒. โรงเรี
ยนของนั
่อ่อว่..........................................................
ำ.......................................................
๔. หัวหน้ำห้องเรียนชื่อ.....................................................................................................
ผูบ้อทบำทหน้
ำนวยกำรโรงเรี
นชื

๓. ผูโรงเรี
ครู
ปทบำทหน้
ำชั้นชืำก่อทีเรี.......................................................................
๒.
มีระจ
ทบำทหน้
่ คื................................................................
..........................................................
มีบทบำทหน้ำที่ คือ .....................................................................................................
มี้อบำนวยกำรโรงเรี
่ คืำยทีอนชื
๑.
ยบนของนั
่อว่...........................................................
ำ.......................................................

................................................................
บ้อำนวยกำรโรงเรี
ทบำทหน้
่ คื.......................................................................
อยนชื
.................................................................
วหน้ำชัำ้นห้ำชือที่องเรี
..........................................................
ครู
ปหัระจ
๒.๓. มีผู๔.
่อ...........................................................

๔. ครู
๓.
ระจ
ำชัองเรี
้นชืำำยที่อทีนชื
........................................................................
มีบำห้ทบำทหน้
่ คื................................................................
อ ..........................................................
มีหัมีบวบปหน้
ทบำทหน้
่ ่ คืคืำอที่อ.................................................................
ทบำทหน้

................................................................
๓.๔. มีครู
ระจำห้ำชัอ้นงเรี
ำชืที่อย่ ........................................................................
คือ่อ.................................................................
หับวปทบำทหน้
หน้
นชื

๔. หัมีมีวบบหน้
ำห้องเรีำำยทีทีนชื
ทบำทหน้
................................................................
ทบำทหน้
่ ่ คืคือ่ อ..................................................................
.................................................................

ทบำทหน้
่ คือ่อ.................................................................
๔. มีหับวหน้
ำห้องเรีำทียนชื

มีบทบำทหน้ำที่ คือ .................................................................

๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)



★

๔.๒/ผ ๒-๐๕
๒-๐๕
บบ ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๕
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแสดงควำมคิดเห็นจำกภำพที่กำหนดให้

๑. จำกภำพนักเรียนคิดว่ำเป็นกำรกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ และควรถูกคุณครูทำโทษหรือไม่
เพรำะเหตุใด

๒. นักเรียนมีวิธีกำรปฏิบัติตนอย่ำงไร เพื่อไม่ให้เหตุกำรณ์ในภำพนี้เกิดขึ้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

★

บ ๔.๒/ผ
๒-๐๖
บ ๔.๒/ผ
๒-๐๖

ใบงานที่ ๐๖
เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจบทบำทหน้ำที่สิทธิของตนเองในโรงเรียน แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก
1. บทบำทหน้ำที่ สิทธิของตนเองในโรงเรียน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๒. สิทธิของฉันในโรงเรียน คือ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ ๒
เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน
โรงเรียนเป็นสถำนที่ให้ควำมรู้นักเรียน โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน
วัฒนธรรมในโรงเรียน คือ ลักษณะที่แสดงถึงควำมเจริญงอกงำมควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น เคำรพเชื่อฟังครู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พูดจำสุภำพไพเรำะ นักเรียนต้อง
ตั้งใจเรียนหนังสือ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ในโรงเรียน
นักเรียนจะปฏิบัติตนในโรงเรียนอย่ำงไร
๑. ปฏิบัติตำมข้อตกลงของโรงเรียน
๒. กริยำมำรยำทเรียบร้อย
๓. มีควำมสำมัคคีกัน
๔. มีควำมซื่อสัตย์
๕. รักษำควำมสะอำดของโรงเรียน
๖. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่น
๗. เสียสละเพื่อส่วนรวม
๘. ต้อนรับผู้ที่มำติดต่อกับโรงเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน

เนื้อเพลง
เนื้อเพลง

โรงเรีโรงเรี
ยนของเรา
ยนของเรา
โรงเรีโรงเรี
ยนของเรำน่
ยนของเรำน่
ำอยู่ ำอยู่ คุณครูคุณ
ใจดีครูทใุกจดีคนทุกคน
เด็กเด็เด็กกก็เด็ไม่กซก็ุกไซน
ม่ซุกซน พวกเรำทุ
พวกเรำทุ
กคน กคน
ชอบมำโรงเรี
ชอบมำโรงเรี
ยน ยน ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน
โรงเรีโรงเรี
ยนของเรำน่
ยนของเรำน่
ำอยู่ ำอยู่
คุณครูคุณ
ใจดีครูทใุกจดีคนทุกคนเด็กเด็เด็กกก็เด็ไม่กซก็ุกไซน
ม่ซุกซน
พวกเรำทุ
พวกเรำทุ
กคน กคน ชอบมำโรงเรี
ชอบมำโรงเรี
ยน ยน
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน
โรงเรีโรงเรี
ยนของเรำน่
ยนของเรำน่
ำอยู่ ำอยู่ คุณครูคุณ
ใจดีครูทใุกจดีคนทุกคน
เด็กเด็เด็กกก็เด็ไม่กซก็ุกไซน
ม่ซุกซนพวกเรำทุ
พวกเรำทุ
กคน กคน
ชอบมำโรงเรี
ชอบมำโรงเรี
ยน ยน ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ชอบมำชอบมำโรงเรี
ยน ยน

๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมในโรงเรียน

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. เมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นจะได้รับผลดีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. เกิดภาคภูมิใจ
ข. เป็นทุกข์เดือดร้อน
ค. ได้รบั การชื่นชมยกย่อง
๒. แป้งมักช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บเป็นประจา แสดงว่าแป้งเป็นคนอย่างไร
ก. มีเมตตากรุณา
ข. มีความรับผิดชอบ
ค. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. หากทุกคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว จะเกิดผลอย่างไร
ก. ครอบครัวมีฐานะดี
ข. ครอบครัวแตกแยก
ค. ครอบครัวมีความสุข
๔. หากพบเห็นขยะตกอยู่บนพื้นในโรงเรียนเราควรทาอย่างไร
ก. เก็บทิ้งลงถังขยะ
ข. ใช้เท้าเขี่ยไว้ข้าง ๆ
ค. เรียกภารโรงมากวาด
๕. ชัยมักสอนเพื่อนทาการบ้านอยู่เสมอ แสดงว่าชัยเป็นคนอย่างไร
ก. มีความกตัญญู
ข. มีความรับผิดชอบ
ค. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่

ชั้น ป. ๑
๑. ข
๒. ก
๓. ค
๔. ก
๕. ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับคะแนน

ทำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

กำรยอมรับฟังผู้อื่น

กำรตอบคำถำม

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ควำมสนใจ

ชื่อ - สกุล

สรุป

พฤติกรรม

รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับคุณภำพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับพอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์

๙๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน







ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึ่.....................................ชั
งประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที
้น.......................

ชืคาชี
่อ–้แสกุ
.่ ....................................ชั
.......................
จงล:....................................................................................เลขที
ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรี
ยน แล้วขีด้น
ลงในช่องที่ตรงกับ
คระดั
าชีบ้แคะแนน
จง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
ระดับการปฏิบัติ
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐
รายการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออก
๓ ๒ ๑ ๐
๑. มีวินัย
๑.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
๑. มีวินัย
๑.1 มีปฏิควำมตรงต่
บัติตำมข้ออตกลง
กฎเกณฑ์บัตระเบี
ยบ ข้อำบังๆงคัในชี
บของครอบครั
เวลำในกำรปฏิ
ิกิจกรรมต่
วิตประจำวัวน
รับผิดชอบ
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.1
วลำว่ำงให้เป็เหมำะสม
นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รูรู้จ้จักักใช้
จัดเสรรเวลำให้
๒.2
เหมำะสม
๒.3 รูเชื้จ่อักฟัจังดคสรรเวลำให้
ำสั่งสอนของบิ
ดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๒.3
เชื
อ
่
ฟั
ง
ค
ำสั
ง
่
สอนของบิ
ดำ-มำรดำ
๓. มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมี
กำรเก็บโดยไม่
ออมเงิโต้นแย้ง
๓.
มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน
ทางาน
๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทางาน
๓.1
้งใจและพยำยำมในกำรท
ำงำนที่ไ่อด้ให้
รับงมอบหมำย
๓.2 มีมีคควำมตั
วำมอดทนและไม่
ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื
ำนสำเร็จ
๓.2
มี
ค
วำมอดทนและไม่
ท
้
อ
แท้
ต
อ
่
อุ
ป
สรรคเพื
อ
่
ให้
ง
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน ำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

---

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
คะแนนรวมเฉลี
ย
่
...............................คะแนน
ผลกำรประเมิ
น

ผ่
ำ
น

ไม่ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์กรรมที
การให้่ปคฏิะแนน
พฤติ
บัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน
พฤติ
ก
รรมที
ป
่
ฏิ
เจนและสม่อำเสมอ
คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบบัตัติชิชัดัดเจนและบ่
ยครั้ง ให้
ให้ ๒๓ คะแนน
พฤติ
เจนและบ่
พฤติกกรรมที
รรมที่ป่ปฏิฏิบบัตัติชิบัดำงครั
้ง อยครั้ง ให้
ให้ ๒๑ คะแนน
คะแนน
พฤติ
ก
รรมที
ป
่
ฏิ
บ
ต
ั
บ
ิ
ำงครั
ง
้
ให้
๑
คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์
ระดักบารประเมิ
คุณภาพน
เกณฑ์การตัดสิน
ระดัดีบเคุยีณ
ภาพ
การตั
ดสิน
่ยม
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนนเกณฑ์
และไม่
มีผลกำรประเมิ
นข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ดีเยีดี่ยม
ได้
ค
ะแนนรวมระหว่
ำ
ง
๒๔
–
๓๐
คะแนน
และไม่
ม
ผ
ี
ลกำรประเมิ
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินนข้ข้ออใดข้
ใดข้ออหนึ
หนึ่่งงต่ต่ำกว่
ำกว่ำำ ๒๐ คะแนน
คะแนน
ดี
ได้
ค
ะแนนรวมระหว่
ำ
ง
๑๘
–
๒๓
คะแนน
และไม่
ม
ผ
ี
ลกำรประเมิ
น
ข้
อ
ใดข้
อ
หนึ
่
ง
ต่
ำกว่
ำ
๐
ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
คะแนน
ผ่
ำ
น
ได้
ค
ะแนนรวมระหว่
ำ
ง
๑๑
–
๑๗
คะแนน
และไม่
ม
ผ
ี
ลกำรประเมิ
น
ข้
อ
ใดข้
อ
หนึ
่
ง
ต่
ำกว่
ำ
๐
คะแนน
ไม่ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน
ไม่ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน



๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๓
วิถีประชาธิปไตย

หน่วยย่อยที่ ๓
จำนวนเวลำเรียน ๘ ชัว่ โมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย วิถีประชาธิปไตย
จำนวนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในครอบครัว ในโรงเรียน ผู้มีบทบำท อำนำจในกำรตัดสินใจในโรงเรียนและ
ชุมชน บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในชุมชน กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย กำรออกเสียงโดยตรง
และกำรเลือกตัวแทนออกเสียง วิธีกำรเลือกตัวแทนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กำรตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม ที่มีผลต่อกำร
การเปลี
ย่ นแปลงในชั
ยน โรงเรี
น และชุ
เปลี
่ยนแปลงในชั
้นเรียน้ นเรีโรงเรี
ยน ยและชุ
มชนมชน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๑/๓
มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๕
มฐ. ศ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๓
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
กิจกรรมประชำธิปไตย เป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และทำกิจกรรมโดยยึดเสียงข้ำง
มำก เมื่อเกิดควำมขัดแย้งกันขึ้น ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิดข้อทะเลำะเบำะแว้งกัน ดังนั้น สมำชิกทุกคน
ในชุมชน ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมำะสมตำมบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกที่ดีในชุมชน และควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำง ๆ ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย เพื่อให้สมำชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชำธิปไตยของชุมชนมีหลำยวิธีทั้งกำรร่วมคิด ร่วมสร้ำง ร่วมใช้และร่วมได้ประโยชน์
ประชำธิปไตยในครอบครัว


ประชำธิปไตยในโรงเรียน


วิถีประชำธิปไตย
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๔
วิถีประชำธิปไตย

แผน
ชื่อแผน
ที่
๑ ประชำธิปไตยในครอบครัว
๒ ประชำธิปไตยในโรงเรียนวิถี
๓ ประชำธิปไตย

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

๑๐๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)





แผนที่ ๒
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

- กิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตย
- กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด











หน่
ยย่อยที่ ๓
หนวยย

เรื่อง วิถีประชาธิ
ปไตย
เวลา ๘ ชั่ว โมง









แผนที่ ๓
วิถปี ระชาธิปไตย
- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

แผนที่ ๑
ประชาธิปไตยในครอบครัว
- กำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
- ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย

๙๘

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ประชำธิปไตยในครอบครัว เวลา ๓ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
การมีส่ วนร่
นรวมในกำรตั
มในการตัดสินใจและการทํ
เปนกำร
การ
กำรมี
ใจและกำรทาำกิกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปปไตย
ไตย เป็
ความคิดดเห็
เห็นนทีที่ม่มีเีเหตุ
หตุผผลของสมำชิ
ลของสมาชิกกในครอบครั
ในครอบครัววเป็เปนนหลั
หลักกสำมำรถท่
สามารถท
องบทกลอนร้องเพลงง่
รองเพลงง
ยอมรับ ฟัฟงควำมคิ
องบทกลอน
ำยๆายๆ
ฟัง
งคําแนะนํ
า ปฏิ
ัติตามคํ
งายๆ
มารยาทในการฟ
ง การดู
และการพู
คฟำแนะน
ำ ปฏิ
บัตบิตำมค
ำสั่งาง่สัำ่งยๆ
มีมมีำรยำทในกำรฟั
ง กำรดู
และกำรพู
ด ด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กิจกรรมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในครอบครัว เช่น
- กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในครอบครัว
- กำรรับฟังและแสดงควำมคิดเห็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 เนื้อเพลง “เด็กดี”
 นิทำน เรื่อง ครอบครัวหรรษำ
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบควำมรู้ที่ 1
 ใบงำนที่ ๐๑
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่ม-ี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๑๐๔

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 นักเรียนร้องเพลง เด็กดี พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และช่วยกันแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง
 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
 ครูตั้งคำถำมให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยในครอบครัว
 ครูเล่ำนิทำนเรื่องครอบครัวหรรษำ ให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็น
 ครูเล่ำสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
 นักเรียนทำใบกิจกรรมด้วยกำรเขียนแผนภำพกิจกรรมที่นักเรียนทำร่วมกันกับ
ครอบครัว
 นักเรียนทำ ใบงำนที่ ๐1 เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรม
ในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
 สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยคำตอบในใบงำนที่ ๐1 และให้
เพิ่มเติมเป็นผลงำนของกลุ่มตำมควำมคิดของสมำชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
 ครู ส รุ ป ควำมรู้ ดั ง นี้ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรตั ด สิ น ใจและกำรท ำกิ จ กรรมใน
ครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย เป็นกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นหลัก
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 กำรตรวจผลงำนจำกแผนภำพ/ใบกิจกรรม
 กำรจัดป้ำยนิเทศ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

จุดประสงค์
ความรู้
1. อธิบำยกำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
2. มีส่วนร่วมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
3. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำร

ประชำธิปไตย
๔. ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิ
ความสามารถในการคิดด
- ทักษะกำรเชื่อมโยง
 - ทักษะกำรระบุ
๒. ความสามารถในการใช
ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีวิตวิต

คุณธรรม จริจริยยธรรม
ธรรม/คุ/คุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงง
ประสงค์
ประสงค

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
กำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยในครอบครัว ร้องเพลง
ง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย มีมำรยำทใน
กำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๓. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง เด็กดี พร้อมทั้งแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
๔. ครูเล่ำนิทำนเรื่อง ครอบครัวหรรษำ ให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นและตอบคำถำม
ขั้นสอน
๕. ครูตั้งคำถำมให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยดังนี้
- นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวหรือไม่
- นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวเรื่องอะไรบ้ำง
ชั่วโมงที่ ๒
๖. ครูเล่ำสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
๗. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในครอบครัวของนักเรียนโดยครู
เขียนเป็นแผนภำพลงกระดำน และนักเรียนบันทึกลงในใบกิจกรรมพร้อมตอบคำถำม
๘. ครูอธิบำยสรุปเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในครอบครัวดังนี้ กำรอยู่ร่วมกันในครอบครัว สมำชิกทุก
คนควรทำกิจกรรมร่วมกันโดยยึดหลักประชำธิปไตย เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในครอบครัว เพื่อให้
สมำชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
สมำชิกในครอบครัว
ชั่วโมงที่ ๓
๙. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วม ในครอบครัวตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยมีควำมสำคัญต่อนักเรียนอย่ำงไร
๑๐. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐1 เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
ขั้นสรุป
๑๑. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๑๒. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย เป็นกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นหลัก
๑๓. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม
๓.

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเพลง เด็กดี
๒. นิทำนเรื่อง ครอบครัวหรรษำ
2. แถบประโยคสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรมีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
3. ใบงำนที่ ๐๑ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
และกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๓
ภาระงาน / ชิน้ งาน
๑. ใบกิจกรรม กำรเขียนแผนภำพ
๒. กำรจั
การจัดดป้ปำายนิ
ยนิเทศ
เทศ
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.
๔. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒.
๕. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ประชำธิปไตยในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑



★

๔.๓/ผ ๑-๐๑
๑-๐๑
บบ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการทากิจกรรมในครอบครัว
ตามกระบวนการประชาธิปไตย

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย แล้วตอบคำถำมลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมำย  ลงใน
หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริง
แบบบันทึกกำรสำรวจกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในครอบครัว
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
1. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้ำง
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 สถำนที่ที่จะไปเที่ยว
 อำหำรที่จะรับประทำน
 รำยกำรโทรทัศน์ที่จะดู
 อื่นๆ _____________________________________
2. นักเรียนพอใจกับผลกำรตัดสินใจหรือไม่
 พอใจ
ไม่พอใจ
3. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
เรื่องอะไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 ทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกในครอบครัว
 ร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสถำนที่ที่จะไปเที่ยวอย่ำงมีเหตุผล
อื่นๆ _____________________________________
4. นักเรียนพอใจกำรทำกิจกรรมนี้หรือไม่
 พอใจ
 ไม่พอใจ

๑๐๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ใบกิจกรรม

กิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันทากับครอบครัว

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในครอบครัว จำกนั้น
บันทึกคำตอบลงในแผนภำพ
รับประทำนอำหำร

ปลูกต้นไม้

กิจกรรมที่นักเรียน
ทาร่วมกันกับครอบครัว

ไปเที่ยวในวันหยุด

ดูโทรทัศน์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

เอกสารประกอบการสอน

เนื้อเพลง เด็กดี
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้ำที่สิบอย่ำงด้วยกัน
เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้ำที่สิบอย่ำงด้วยกัน
หนึ่งนับถือศำสนำ สองรักษำธรรมเนียมมั่น
สำมเชื่อพ่อแม่ครูอำจำรย์ สี่วำจำนั้น
ต้องสุภำพอ่อนหวำน ห้ำยึดมั่นกตัญญู
หกเป็นผู้รู้รักกำรงำน เจ็ดต้องศึกษำให้เชี่ยวชำญ
ต้องมำนะบำกบั่น ไม่เกียจ ไม่คร้ำน
แปดรู้จักออม ประหยัด เก้ำต้องซื่อสัตย์ตลอดกำล
น้ำใจนักกีฬำกล้ำหำญ
ให้เหมำะกับกำรสมัยชำติพัฒนำ
สิบทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บำปบุญคุณโทษ
สมบัติชำติต้องรักษำ เด็กสมัยชำติพัฒนำ
จะเป็นเด็กดีพำชำติไทย เจริญ

๑๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
นิทานเรื่อง ครอบครัวหรรษา
ครอบครัวของป๋อมแป๋มมีสมำชิกทั้งหมด 3 คน คือ พ่อ แม่ และป๋อมแป๋ม แม่จะถำม
ครอบครัวของปอมแปมมีสมาชิกทั้งหมด ๓ คน คือ พอ แม และปอมแปม แมจะถาม
ป๋อมแป๋มและพ่อก่อนทำกับข้ำวเสมอว่ำอยำกรับประทำนอะไร แล้วแม่ จะทำให้รับประทำน
ปอมแปมและพอกอนทํากับขาวเสมอวาอยากรับประทานอะไร แลวแม จะทําใหรับประทาน
ท ำให้ อ ำหำรถู ก ปำกและถู ก ใจสมำชิ ก ในครอบครัว เสมอ และทุ ก คนจะมี ค วำมสุ ข ในเวล ำ
ทําใหอาหารถูกปากและถูกใจสมาชิกในครอบครัวเสมอ และทุกคนจะมีความสุขในเวลา
รับประทำนอำหำรมำกๆ ข้ำงบ้ำนของป๋อมแป๋ม คือบ้ำนของปุ้มปุ้ย ซึ่งจะได้ยินเสียงสมำชิกใน
รับประทานอาหารมากๆ ขางบานของปอมแปม คือบานของปุมปุย ซึ่งจะไดยินเสียงสมาชิกใน
ครอบครัวทะเลำะกันก่อนรับประทำนอำหำรเสมอ เพรำะแม่ของปุ้มปุ้ยจะทำอำหำรเฉพำะที่
ครอบครัวทะเลาะกันกอนรับประทานอาหารเสมอ เพราะแมของปุมปุยจะทําอาหารเฉพาะที่
ตนเองชอบเท่ำนั้น ทำให้พ่อปุ้มปุ้ยไม่พอใจและต้องเดินไปซื้อกับข้ำวถุงมำรับประทำนทุกวัน ทำ
ตนเองชอบเทานั้น ทําใหพอปุมปุยไมพอใจและตองเดินไปซื้อกับขาวถุงมารับประทานทุกวัน
ให้บรรยำกำศในครอบครัวไม่มีควำมสุข แม่ของปุ้มปุ้ยจึงปรึกษำกับแม่ของป๋อมแป๋มว่ำเขำควรทำ
ทําใหบรรยากาศในครอบครัวไมมีความสุข แมของปุมปุยจึงปรึกษากับแมของปอมแปมวา
อะไรให้สำมีกับลูกของตนจึงจะยอมรับประทำนอำหำรที่ตนเองทำ แม่ของป๋อมแป๋มจึงแนะนำวิธี
เขาควรทําอะไรใหสามีกับลูกของตนจึงจะยอมรับประทานอาหารที่ตนเองทํา แมของปอมแปม
ที่ตนเองถำมควำมคิดของสมำชิกในครอบครัวก่อนทำอำหำรให้แม่ของปุ้มปุ้ย เมื่อแม่ของปุ้มปุ้ย
จึงแนะนําวิธีที่ตนเองถามความคิดของสมาชิกในครอบครัวกอนทําอาหารใหแมของปุมปุย
นำไปใช้จึงทำให้บ้ำนของปุ้มปุ้ยไม่มีเรื่องทะเลำะกันอีกเลย
 เมื่อแมของปุมปุยนําไปใชจึงทําใหบานของปุมปุยไมมีเรื่องทะเลาะกันอีกเลย
ครูอ่านคาถามให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้
๑. ในนิทำนเรื่องนี้มีครอบครัวของใครบ้ำง
๒. ครอบครัวของป๋อมแป๋มมีวิธีกำรทำอำหำรอย่ำงไร
๓. ครอบครัวของปุ้มปุ้ยมีวิธีกำรทำอำหำรอย่ำงไร
๔. ครอบครัวของนักเรียนมีวิธีกำรทำอำหำรอย่ำงไร
๕. นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรต่อกำรกระทำของแม่
๖. นักเรียนอยำกให้ครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวแบบครอบครัว
ของป๋อมแป๋มหรือปุ้มปุ้ย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

เอกสารประกอบการสอน
แถบประโยคสถานการณ์
พ่อของวิรัตน์ต้องกำรพำสมำชิกในครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุด วิรัตน์อยำกไปเที่ยว
สวนสัตว์ แต่สมำชิกที่เหลืออยำกไปเที่ยวทะเลมำกกว่ำ วิรัตน์จึงเคำรพกำรตัดสินใจของ
สมำชิกส่วนใหญ่ในครอบครัว
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย โดยครูใช้คำถำม ดังนี้
๑. ครอบครัวของวิรัตน์ มีวิธีกำรตัดสินใจเรื่องกำรไปพักผ่อนอย่ำงไร
๒. วิรัตน์มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเรื่องนี้หรือไม่
๓. วิรัตน์ยอมรับกำรตัดสินใจของครอบครัวครั้งนี้หรือไม่

๑๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมำย x ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
๑. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไรในฐำนะสมำชิก
ในครอบครัว
ก. โต้เถียงเมื่อถูกตักเตือน
ข. พูดจำด้วยคำสุภำพ
ค. ต่อว่ำสมำชิกในครอบครัวที่ทำผิด
๒. ถ้ำนักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียน
จะเกิดผลอย่ำงไร
ก. โรงเรียนวุ่นวำย
ข. ครูและนักเรียนขัดแย้งกัน
ค. โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ในกำรทำงำนกลุ่มหำกเพื่อนคิดไม่เหมือนเรำ
นักเรียนควรทำอย่ำงไร
ก. ต่อว่ำเพื่อน
ข. อธิบำยเหตุผลของเรำให้เพื่อนฟัง
ค. คล้อยตำมและตัดสินใจตำมควำมคิด
ของเพื่อนทันที
๔. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไรในฐำนะ
สมำชิกของห้องเรียน
ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ
ข. ทำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน
ค. ไม่พูดคุยกับเพื่อนห้องอื่น
๕. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมีบทบำทหน้ำที่อย่ำงไร
ก. ดูแลนักเรียนแทนครูประจำชั้น
ข. ดูแลควำมเป็นอยู่ในครอบครัวของครู
ค. ดูแลกำรทำงำนของครู

๖. นักเรียนควรเลือกหัวหน้ำห้องเรียนโดยใช้
เหตุผลใด
ก. มีรูปร่ำง น่ำตำดี
ข. มีควำมเป็นผู้นำ
ค. มีฐำนะร่ำรวย
๗. กำรปฏิบัติตำมกระบวนประชำธิปไตยทำได้อย่ำงไร
ก. สรุปข้อตกลงตำมที่ตนเองพอใจ
ข. ให้ผู้ที่ฐำนะเป็นคนตัดสินใจ
ค. ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม
๘. กำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมของโรงเรียนตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยในข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกประธำนนักเรียนที่มีควำมรับผิดชอบ
ข. เลือกหัวหน้ำห้องที่แจกขนมให้
ค. เลือกประธำนนักเรียนที่ตนเองรู้จัก
๙. สิ่งใดที่สำคัญที่สุดในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
ก. กำรใช้ประสบกำรณ์
ข. กำรใช้เหตุผล
ค. กำรใช้อำรมณ์
๑๐. กำรเสนอกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
ควรเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะอย่ำงไร
ก. มีค่ำใช้จ่ำยมำก
ข. มีประโยชน์มำก
ค. มีคนเห็นด้วยมำก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. ข
๒. ค
๓. ข
๔. ก
๕. ค
๖. ข
๗. ค
๘. ก
๙. ข
๑๐. ค

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
สรุป
ทำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

กำรยอมรับฟังผู้อื่น

กำรตอบคำถำม

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ควำมสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ
คะแนน
๐–๕
ระดับ
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ

สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
คุณภำพดี
พอใช้
ปรับปรุง
ผ่ำนเกณฑ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน






๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

หลัง
เรียน

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๓. มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน
ทางาน
๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีเยี่ยม
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ดี
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ไม่ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ กิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน
เวลา ๓ ชั่วโมง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
การมีส่ว นร่
นรวมในกำรตั
มในการตัดดสิสินนใจและกำรท
ใจและการทํำกิ
ากิจจกรรมในโรงเรี
กรรมในโรงเรียยนตำมกระบวนกำรประชำธิ
นตามกระบวนการประชาธิปปไตย
ไตยจะ
กำรมี
จะทํ
สมาชิ
กในโรงเรี
ยนอยู
มกัำนงมีอยคาวำมสุ
งมีคขวามสุ
ข สามารถท
องบทกลอน
รอำงเพลงง
ยๆ ฟงคํำ าปฏิ
แนะนํ
ทำให้าสใหมำชิ
กในโรงเรี
ยนอยู
่ร่วมกัรนวอย่
สำมำรถท่
องบทกลอน
ร้องเพลงง่
ยๆ ฟังคาำแนะน
บัติตาำม
ปฏิ
งายๆ มีมารยาทในการฟ
ง การดูดและการพูด
คำสับ่งัตง่ิตำามคํ
ยๆ มีาสัม่งำรยำทในกำรฟั
ง กำรดูและกำรพู
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แถบประโยค
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ตำรำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมและไม่เหมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจ ตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
 แผนภำพ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในโรงเรียน
 ใบงำนที่ ๐๒ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่ม-ี

๑๑๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยในโรงเรียน
 นักเรียนร่วมกันทำแผนภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยในโรงเรียน
 นักเรียนอ่ำนแถบประโยคเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนในกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน
 นักเรียนร่วมกันจำแนกแถบประโยคให้สัมพันธ์กับตำรำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนที่
เหมำะสม และไม่เหมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
 นักเรียนแสดงบทบำทสมมติในกำรเลือกหัวหน้ำห้อง
 นักเรียนทำ ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรม
ในโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
 สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยคำตอบในใบงำนที่ ๐๒ และให้
เพิ่มเติมเป็นผลงำนของกลุ่มตำมควำมคิดของสมำชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
 ครูสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียน
ตำมกระบวนกำรประชำธิป ไตยจะทำให้ ส มำชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 การตรวจผลงานจากแผนภาพ/ใบกิจกรรม
 การจัดป้ายนิเทศ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

๑๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)



จุดประสงค์
ความรู้
1. อธิบำยกำรมีส่วนร่วมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
2. มีส่วนร่วมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย

3. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมในครอบครัวตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย

๔. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
ความสามารถในการคิดด
๑. ความสามารถในการคิ
 - ทักษะกำรเชื่อมโยง
- ทักษะกำรระบุ

ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
๒. ความสามารถในการใช
จริยยธรรม
ธรรม /คุ/คุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึง
คุณธรรม จริ
ประสงค
ประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
กำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตยในครอบครัว มี
มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๒. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน
ขั้นสอน
๓. ครูตั้งคำถำมให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยดังนี้
๔.
- นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในโรงเรียนเรื่องใดบ้ำง
๔. นักเรียนร่วมกันทำแผนภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน
๕.
ชั่วโมงที่ ๒
๕. นักเรียนร่วมกันจำแนกแถบประโยคให้สัมพันธ์กับตำรำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติ นที่เหมำะสม และไม่
๖.
เหมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
๖.
๗. นักเรียนแสดงบทบำทสมมติในกำรเลือกหัวหน้ำห้อง
๗.
๘. ครูอธิบำยสรุปเรื่อง กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย นักเรียน
ควรปฏิบัตติ นให้เหมำะสมตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย โดยกำรร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น พร้อมบอก
เหตุผลในเรื่องต่ำงๆ ไม่ละเมิดสิทธิ กำรลงคะแนนเสียงของผู้อื่นยอมรับข้อตกลงทีส่ มำชิกส่วนใหญ่เห็นว่ำ
ถูกต้องและเหมำะสม หำกไม่เห็นด้วยให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
ชั่วโมงที่ ๓
๙. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในโรงเรียนตำม
๘.
กระบวนกำรประชำธิปไตยมีควำมสำคัญต่อนักเรียนอย่ำงไร
๑๐.นักนัเรีกเรียนทํ
ยนทาใบงานที
ำใบงำนที่ ๐๒
่ ๐๒เรืเรื่อ่อง งการมี
กำรมีสสว่วนรนร่ววมในการตั
มในกำรตัดดสิสินนใจและการทํ
ใจและกำรทาำกิกิจจกรรมในโรงเรียนตาม
นตำม
๙.
กระบวนกำรประชำธิปไตย
ขั้นสรุป
๑๑.
๑๐. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชั้นเรียน
๑๒. ครูร่วมกันสรุปควำมรูด้ ังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนตำม
๑๑.
กระบวนกำรประชำธิปไตยจะทำให้สมำชิกในโรงเรียนอยูร่ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
๑๒.
๑๓. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม
๔.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนกลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๓
ภาระงาน / ชิ้นงาน
1. ตำรำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัตติ นที่เหมำะสม
และไม่เหมำะสมในกำรร่วมตัดสินใจตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย
2. แผนภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจใน
โรงเรียน
3. ใบงำนที่ ๐๒ กำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย

แผนการจั
หนววยย่
ยยออยที
ยที่ ่๓๓ วิวิถถีปีประชาธิ
ระชาธิปปไตย
ไตย แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียนรู
ยนรู้ที่ท๒ี่ ๒กิจกิกรรมประชำธิ
จกรรมประชาธิ
ปไตยในโรงเรียวน
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูบ้บูรูรณาการ
ณาการ : หน
หน่วยการเรียนรู้ท ี่ ๔ คนดีศรีแผ่ผนนดิดินน :: หน่
ปไตยในครอบครั
บูบูรณาการกลุ
และศิลลปะ
ปะ เวลา
เวลา ๓๓ ชัชั่ว่วโมง
โมง ระดั
ระดับบชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปทที่ ๑ี่ ๑
รณาการกลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูส้สังังคมศึ
คมศึกกษา
ษา ศาสนา
ศาสนา และวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม ภาษาไทย
ภาษาไทย และศิ



บ ๔.๓/ผ๒-๐๒
๒-๐๒
★ บ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการทากิจกรรมในโรงเรียน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย แล้วตอบคำถำมลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมำย  ลงใน
หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริง
แบบบันทึกกำรสำรวจกำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในโรงเรียน
ตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
1. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้ำง
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 กำหนดกำรแสดงของนักเรียน
 กำหนดหัวข้อกำรจัดป้ำยนิเทศ
 อื่นๆ _____________________________________
2. นักเรียนพอใจกับผลกำรตัดสินใจหรือไม่
 พอใจ
ไม่พอใจ
3. นักเรียนเคยมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในโรงเรียนตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
เรื่องอะไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
 กำรเลือกหัวหน้ำกลุ่ม
 กำรเลือกหัวหน้ำห้อง
 กำรเลือกประธำนนักเรียน
อื่นๆ _____________________________________
4. นักเรียนพอใจกำรทำกิจกรรมนี้หรือไม่
 พอใจ
 ไม่พอใจ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

ใบกิจกรรม
กิจกรรมที่นกั เรียนร่วมกันทากับโรงเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมในครอบครัว
จำกนั้นบันทึกคำตอบลงในแผนภำพ

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในโรงเรียน

๑๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ตารางการปฏิ
บัติตนที
และไม่และไม่
เหมาะสมในการร่
วมตัดวสิมตั
นใจ
ตารางการปฏิ
บัต่เิตหมาะสม
นที่เหมาะสม
เหมาะสมในการร่
ดสินใจ
ตามกระบวนการประชาธิ
ปไตยปไตย
ตามกระบวนการประชาธิ

กำรปฏิ
บัติตนที
วม วม กำรปฏิ
บัติตนที
เหมำะสมในกำรร่
วม วม
กำรปฏิ
บัต่เิตหมำะสมในกำรร่
นที่เหมำะสมในกำรร่
กำรปฏิ
บัต่ไิตม่นที
่ไม่เหมำะสมในกำรร่
ตัดสินตัใจตำมกระบวนกำรประชำธิ
ปไตยปไตย ตัดสินตัใจตำมกระบวนกำรประชำธิ
ปไตยปไตย
ดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิ
ดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิ
ยอมรัยอมรั
บข้อตกลงที
ส่ มำชิส่ กมำชิ
ส่วนใหญ่
เห็นว่เำห็นว่ำ ปฏิบปฏิ
ัติตำมสิ
ที่ตนเองเสนอเท่
ำนั้น ำนั้น
บข้อตกลงที
กส่วนใหญ่
บัติต่งำมสิ
่งที่ตนเองเสนอเท่
ถูกต้อถูงและเหมำะสม
กต้องและเหมำะสม
ให้นักให้
เรียนนร่
ดเห็นดเกีเห็่ยวกั
ส่วนร่สว่วมในกำรท
ำกิจกรรม
ักเรีวยมกันร่นวแสดงควำมคิ
มกันแสดงควำมคิ
นเกีบ่ยกำรมี
วกับกำรมี
นร่วมในกำรท
ำกิจกรรม
ในโรงเรี
ยนตำมกระบวนกำรประชำธิ
ปไตยปโดยครู
ใช้คำถำม
ดังนี้ ดังนี้
ในโรงเรี
ยนตำมกระบวนกำรประชำธิ
ไตย โดยครู
ใช้คำถำม
๑. นั๑.
กเรียนันเคยมี
ส่วนร่สว่วมในกำรท
ำกิจกรรมของโรงเรี
ยนตำมกระบวนกำร
กเรียนเคยมี
นร่วมในกำรท
ำกิจกรรมของโรงเรี
ยนตำมกระบวนกำร
๒. ประชำธิ
ปไตยเรื
่องอะไรบ้
ำง ำง
๒. ประชำธิ
ปไตยเรื
่องอะไรบ้
๓. ในกำรท
ำกิจกรรม
นักเรียนันได้
สดงควำมคิ
ดเห็นดหรืเห็อนไม่หรือไม่
๓. ในกำรท
ำกิจกรรม
กเรียแนได้
แสดงควำมคิ
๔. นั๔.
กเรียนันรู
อย่้สำึกงไรในกำรมี
ส่วนร่สว่วมท
จกรรมครั
้งนี้ ้งนี้
กเรี้สยึกนรู
อย่ำงไรในกำรมี
นร่ำกิวมท
ำกิจกรรมครั
๕. ๕.
ถ้ำนักถ้เรีำยนันจะสมั
ครเข้ำครัรเข้
บกำรเลื
อกตั้งอเป็กตันประธำนนั
กเรียนกเรีนัยกนเรียนันมี
ีหำเสี
กเรียนจะสมั
ำรับกำรเลื
้งเป็นประธำนนั
กเรีวยิธนมี
วิธยีหงำเสียง
อย่ำงไร
อย่ำงไร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

แถบประโยคเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียน
ตามกระบวนการประชาธิปไตย

ยกมือออกเสียงแทนเพื่อนที่ไม่อยู่


แสดงความคิดเห็นพร้อมบอกเหตุผลในเรื่องต่างๆ


ยอมรับข้อตกลงที่สมาชิกส่วนใหญ่
เห็นว่าถูกต้องและเหมาะสม


ปฏิบัติตามสิง่ ที่ตนเองเสนอเท่านั้น


๑๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
สรุป
ทำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

กำรยอมรับฟังผู้อื่น

กำรตอบคำถำม

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ควำมสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ
คะแนน
๐–๕
ระดับ
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ

สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
คุณภำพดี
พอใช้
ปรับปรุง
ผ่ำนเกณฑ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๓. มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน
ทางาน
๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีเยี่ยม
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒
คะแนน
ดี
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐
คะแนน
ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐
คะแนน
ไม่ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

๑๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ วิถปี ระชำธิปไตย
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
กิจกรรมประชำธิปไตย เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตย โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจและทำกิจกรรม และยึดถือเสียงข้ำงมำก สำมำรถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ำยๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตำม
คำสั่งง่ำยๆ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำรประชำธิปไตย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลังเรียน
 เนื้อเพลง “เด็กดี”
 ตัวอย่ำงข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตย
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบงำนที่ ๐๓
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงำน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงำน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วิถปี ระชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๑๒๖

 นักเรียนร้องเพลง เด็กดี พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลง และช่วยกันแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง
 ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
 ครูนำตัวอย่ำงข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตยมำเล่ำให้
นักเรียนฟัง และให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นถึงประชำธิปไตย
 ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจถึงประชำธิปไตยที่เป็นกระบวนกำร
ที่ถือเสียงข้ำงมำกในกำรตัดสินใจ
 นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย จำกหนังสือเรียน
 สมำชิกแต่ละคู่นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำผลัดกันอธิบำยควำมรู้ พร้อมทั้ง
ผลัดกันซักถำมจนมีควำมเข้ำใจตรงกัน
 สมำชิกแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่ ๐๓ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย เสร็จแล้ว
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
 สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยคำตอบในใบงำนที่ ๐๓ และให้
เพิ่มเติมเป็นผลงำนของกลุ่มตำมควำมคิดของสมำชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
 ครูสรุปควำมรู้ดังนี้ กิจกรรมประชำธิปไตย เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตย
โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและทำกิจกรรม และยึดถือเสียงข้ำงมำก
 สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 กำรตรวจผลงำนจำกแผนภำพ/ใบกิจกรรม
 กำรจัดป้ำยนิเทศ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗



จุดประสงค์
ความรู้
1. บอกกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตยได้
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
3. ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตำมกระบวนกำร

ประชำธิ
ปไตย
๔. ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด

- ทักษะกำรรวบรวมข้อมูล
ั หำ
 - ทักษะกระบวนกำรคิดแก้ปญ
ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
๒. ความสามารถในการใช

คุณธรรม จริ
จริยยธรรม
ธรรม /คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
ประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. มีจิตสำธำรณะ

ขอบเขตเนื้อหา
กำรมีส่วนร่วมกิจกรรมตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย ร้องเพลง
ง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย มีมำรยำทใน
กำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลง เด็กดี พร้อมแสดงท่ำทำงประกอบเพลงและช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อเพลง
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรูใ้ ห้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๓. ครูนำตัวอย่ำงข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงถึงประชำธิปไตยมำเล่ำให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียน
ช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นถึงประชำธิปไตย
๔. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจถึงประชำธิปไตยที่เป็นกระบวนกำรที่ถือเสียงข้ำงมำกในกำร
ตัดสินใจ
๕. นักเรียนจับคู่ร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง กิจกรรมประชำธิปไตย จำกหนังสือเรียน
๖. สมำชิกแต่ละคูน่ ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำผลัดกันอธิบำยควำมรู้ พร้อมทั้งผลัดกันซักถำมจนมี
ควำมเข้ำใจตรงกัน
๗. สมำชิกแต่ละคู่ร่วมกันทำใบงานที่ ๐๓ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย เสร็จแล้วตรวจสอบควำมถูกต้อง
ชั่วโมงที่ ๒
๘. สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยคำตอบในใบงำนที่ ๐๓ และให้เพิ่มเติมเป็นผลงำนของกลุ่ม
ตำมควำมคิดของสมำชิกในกลุ่มส่วนใหญ่
๙. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยมีควำมสำคัญต่อนักเรียนอย่ำงไร
ขั้นสรุป
๑๐. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำหน้ำชัน้ เรียน
๑๑. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรทำกิจกรรมในครอบครัวตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตย เป็นกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็นของสมำชิกส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นหลัก
๑๒. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม
๕.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดหลังก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมิเพลง เด็กดี
๒. ตัวอย่ำงข่ำวเกี่ยวกับกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
ประชำธิปไตย
๓ ใบงำนที่ ๐๓ วิถีประชำธิปไตย
๓.
๔. หนังสือเรียนกลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๓
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ใบกิจกรรม กำรเขียนแผนภำพ
๒. กำรจัดป้ำยนิเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

★

๔.๓/ผ๓-๐๓
๓-๐๓
บ บ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๑/.........
...................................................................
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอธิบำยลักษณะของกิจกรรมประชำธิปไตย พร้อมทั้งยกตัวอย่ำงประกอบ
1. กิจกรรมประชำธิปไตย มีลักษณะอย่ำงไร

2. ยกตัวอย่ำงกิจกรรมประชำธิปไตยมำ 1 กิจกรรม พร้อมทั้งอธิบำยว่ำ ทำไมจึงเป็นกิจกรรม
ประชำธิปไตย

๑๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข่าว
ชาวเมืองลพบุรีเทคะแนน “นายกด้ง” ชนะเลือกตั้ง นั่งต่อนายกเทศมนตรีอีกสมัย

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนข่ำวผลกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เมื่อวันอำทิตย์ที่ 26
กุมภำพันธ์ทผี่ ่ำนมำ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน คือหมำยเลข 1 พ.ต. ยงยศ คงเจริญ อดีตทหำรนอก
ประจำกำร และหมำยเลข 2 นำยจำเริญ สละชีพ หรือ “นำยกด้ง” อดีตนำยกเทศมนตรีเมือง
ลพบุรี สมัยที่ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำหมำยเลข 2 นำยจำเริญ สละชีพ ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำก
ประชำชนเขตเทศบำลเมืองลพบุรี 8,581 คะแนน เป็นนำยกเทศมนตรีเมืองลพบุรีต่ออีก
สมัย ส่วนหมำยเลข 1 พ.ต. ยงยศ คงเจริญ ได้ 1,746 คะแนน จำกผู้มีสทิ ธิ์เลือกตั้งจำนวน
18,589 คน มำใช้สิทธิเ์ ลือกตั้งจำนวน 11,487 คน คิดเป็น 61.79 % บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 892 ใบ คิดเป็น 7.77 % บัตรเสียจำนวน 268 ใบ คิดเป็น 2.33 %
ที่มา : http://www.norsorpor.com

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมำย x ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
๑. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไรในฐำนะสมำชิก
ในครอบครัว
ก. โต้เถียงเมื่อถูกตักเตือน
ข. พูดจำด้วยคำสุภำพ
ค. ต่อว่ำสมำชิกในครอบครัวที่ทำผิด
๒. ถ้ำนักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีของโรงเรียน
จะเกิดผลอย่ำงไร
ก. โรงเรียนวุ่นวำย
ข. ครูและนักเรียนขัดแย้งกัน
ค. โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ในกำรทำงำนกลุ่มหำกเพื่อนคิดไม่เหมือนเรำ
นักเรียนควรทำอย่ำงไร
ก. ต่อว่ำเพื่อน
ข. อธิบำยเหตุผลของเรำให้เพื่อนฟัง
ค. คล้อยตำมและตัดสินใจตำมควำมคิด
ของเพื่อนทันที
๔. นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไรในฐำนะ
สมำชิกของห้องเรียน
ก. ตั้งใจเรียนหนังสือ
ข. ทำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน
ค. ไม่พูดคุยกับเพื่อนห้องอื่น
๕. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมีบทบำทหน้ำที่อย่ำงไร
ก. ดูแลนักเรียนแทนครูประจำชั้น
ข. ดูแลควำมเป็นอยู่ในครอบครัวของครู
ค. ดูแลกำรทำงำนของครู

๑๓๐

๖. นักเรียนควรเลือกหัวหน้ำห้องเรียนโดยใช้
เหตุผลใด
ก. มีรูปร่ำง น่ำตำดี
ข. มีควำมเป็นผู้นำ
ค. มีฐำนะร่ำรวย
๗. กำรปฏิบัติตำมกระบวนประชำธิปไตยทำได้อย่ำงไร
ก. สรุปข้อตกลงตำมที่ตนเองพอใจ
ข. ให้ผู้ที่ฐำนะเป็นคนตัดสินใจ
ค. ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม
๘. กำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมของโรงเรียนตำม
กระบวนกำรประชำธิปไตยในข้อใดถูกต้อง
ก. เลือกประธำนนักเรียนที่มีควำมรับผิดชอบ
ข. เลือกหัวหน้ำห้องที่แจกขนมให้
ค. เลือกประธำนนักเรียนที่ตนเองรู้จัก
๙. สิ่งใดที่สำคัญที่สุดในกำรตัดสินใจตำมกระบวนกำร
ประชำธิปไตย
ก. กำรใช้ประสบกำรณ์
ข. กำรใช้เหตุผล
ค. กำรใช้อำรมณ์
๑๐. กำรเสนอกิจกรรมของครอบครัวและโรงเรียน
ควรเสนอกิจกรรมที่มีลักษณะอย่ำงไร
ก. มีค่ำใช้จ่ำยมำก
ข. มีประโยชน์มำก
ค. มีคนเห็นด้วยมำก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบหลั
งเรียนงเรียน
เฉลยแบบทดสอบหลั
หน่วยย่
ปไตยปชัไตย
้นประถมศึ
กษาปีกทษาปี
ี่ ๑ ที่ ๑
หน่อวยที
ยย่่ อ๓ยที่ วิ๓ถีประชาธิ
วิถีประชาธิ
ชั้นประถมศึ
๑. ข
๑. ข
๒. ค
๒. ค
๓. ข
๓. ข
๔. ก
๔. ก
๕. ค
๕. ค
๖. ข
๖. ข
๗. ค
๗. ค
๘. ก
๘. ก
๙. ข
๙. ข
๑๐. ค
๑๐. ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย  ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับคะแนน

ทำงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

กำรยอมรับฟังผู้อื่น

กำรตอบคำถำม

กำรแสดงควำม
คิดเห็น

ควำมสนใจ

ชื่อ - สกุล

สรุป

พฤติกรรม

รวม ผ่ำน ไม่ผ่ำน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมำยควำมว่ำ
สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บำงครั้ง
หมำยควำมว่ำ
สังเกตนำนๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมำยควำมว่ำ
สังเกตนำนมำกจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภำพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์

๑๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลกำรทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ควำม
ก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน





ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่ำงเรียนและนอกเวลำเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีควำมตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

๒.1 รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และนำไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลำให้เหมำะสม
๒.3 เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดำ-มำรดำ โดยไม่โต้แย้ง
๓. มุ่งมั่นในการ ๓.3 ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีกำรเก็บออมเงิน
ทางาน
๓.1 มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
๓.2 มีควำมอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งำนสำเร็จ
๔. มีจิต
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงำน
สาธารณะ
๔.2 รู้จักกำรดูแล รักษำทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบำงครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีเยี่ยม
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๒๔ – ๓๐ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๒ คะแนน
ดี
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๘ – ๒๓ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๑๑ – ๑๗ คะแนน และไม่มีผลกำรประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่ำ ๐ คะแนน
ไม่ผ่ำน
ได้คะแนนรวมระหว่ำง ๐ – ๑๐ คะแนน

๑๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ ยอดเพชร
นายณรงค แผวพลสง
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
นางสุกัญญา งามบรรจง
นายอัมพร พินะสา
นายสนิท แยมเกษร

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๑๓๖

นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
นายปรีชา เดือนนิล
นางสาวจงรักษ รัตนวิฑูรย
นางอุไร เปยงใจ
นางประภัสสร โกศัลวัฒน
นางยุวดี ชุมปญญา
นางนิติพร ศรีโนนยาง
นายศักดิ์พงษ วรรณวาส
นายปริญญา อุปลา
นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ
นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
นางรัตนาภรณ คําฝุย
นางสาวปาริชาต บุษบงค
นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
นางวานิตย ธานี
นางสาวนันทพัชร ศุภธีรารักษ
นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
นายศิริ ไชยชอฟา
นางจินตนา ไชยชอฟา
นางสาวพรพิมล ยอดแกว
นายจําลอง ไชยยา
นางเพียงจิต สุวรรณพงศ
นางวิภาพร แกนอวน
นางวิภาดา ขุนนิตย
นางสาวมณีรัตน บุญเต็ม
นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
นางสาวปญจนี อุยเฉง
นางสาววนิดา หินนอย
นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุง
นางลัดดา สุขศรี
นายสมชาย นาวีวอง
นายอิสรานันท ชนะภัย
นายภูริทัต ลิ่มจูหมอ
นางสาวเสาวณี โบบทอง

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุทธรักษา
ครูโรงเรียนนาจานกลวยนอย
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
ครูโรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน
ครูโรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
ครูโรงเรียนบานปางปุก
ครูโรงเรียนบานปางกอม
ศึกษานิเทศก
ครูโรงเรียนบานหัวคํา
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถํ้าทองหลาง
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยานสะบา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางจัน
ครูโรงเรียนบานโคกเจริญ
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ครูโรงเรียนบานทุงเจดีย
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

ประธาน
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา

๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.

นายเบญจพล ติ๊บขัน
นางสายรุง ติ๊บขัน
นายสมศักดิ์ สุทธการ
นางเทียมจิต หาญยุทธ
นายนันตชัย แอบู
นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
นายอนันต หาญจิตร
นายเจษฎา อนันตศรี
นายไกรศร ไชยเทพ
นางสาวสุทิศา พูพัฒนศิลป
นายนพรัตน ทองอยู
นางอรุณี นพฤทธิ์
นางสาวจิราภรณ เพชรเรือง
นายสุนทร หนูอินทร
นางนาตญา สัตถาผล
นางวารุณีย กุลธรวิโรจน
นางสาวดารุณี มุงคุณ
นายพิพัฒน สอนสมนึก
นางจินดา กอบุญ
นางสาววราภรณ เขตโสภา
นางทิพยสุดา ธิศรี

๕๖. นางปยาภรณ พละศักดิ์
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

นายวิสูตร สวนไผ
นางสุจินต สวนไผ
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
นายบรรพต แสนสุวรรณ
นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าหิน
ครูโรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.นาน เขต ๒

สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.นาน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

บันทึก

บันทึก

บันทึก

