ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับครูผู้สอน)
กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
(ฉบับปรับปรุง)

คำนำ
ตามที่ สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
ได้จัดทาชุดการเรียนรู้ สาหรับใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ขาดครู มีครูไม่ครบชั้นหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารซึ่งประกอบด้วย ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับนักเรียน)
หลังจากที่มีการนาไปใช้ พบว่าสื่อดังกล่าวช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างดีสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรมีการนาสื่อดังกล่าว มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กและ
โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ปรับปรุงชุดการเรียนรู้ (สาหรับครูผู้สอน) ให้
สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้จึงจัดแยกเป็น
รายชั้นปี (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) และเป็นรายภาคเรียน(ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒) ทั้ง ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑,๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑,๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑,๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑,๒
- ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑,๒
การนาชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาเอกสาร คู่มือการใช้ชุดการจัดการ
เรียนรู้ และศึกษาคาชี้แจงในเอกสาร ชุดการจัดกิจกรรมการรู้ (สาหรับครูผู้สอน) ให้เข้าใจ เพราะจะทาให้ทราบถึงแนวคิด
การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครู สื่อการจัดการเรียนรู้ ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ สัญลักษณ์ที่ใช้ แนวทางการวัดและประเมินผลของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
หวังว่าชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สาหรับนักเรียน)
ฉบับปรับปรุงนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับประถมศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู อาจารย์ และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงและจัดทาเอกสารมา ณ โอกาสนี้

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงวิชำ โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรมเป็นแกน บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ
โดยใช้ทักษะกระบวนกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนกำรจำก
ครู ผู้ ส อนที่อธิบ ำยแนวคิดและองค์ควำมรู้ในช่วงต้นชั่ว โมงจำกนั้นจึงให้ นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบ
ร่วมมือร่วมใจ โดยกำรทำงำนแบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจำกกำรทำ
กิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษำหน่วยกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภ ำพ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และเตรียมใบงำน ใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษำใบควำมรู้สำหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู้ สำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่
และกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้สัญลักษณ์
และสีแสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เอกสำร เป็นรูปดำว สี
เหลืองมี
จำนวน ๑ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคา และบัตรภาพ ใช้ประกอบกำรเรียนรู้ ช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน เกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จัดทำเป็นหน่วยกำร
เรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ นำผลกำร
วิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ มำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรเรียนรู้ สมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะตำมค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร กำรดำรง
ตนโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีระเบียบวินัย อดทน เคำรพกฎหมำย และกำรมีสติ รู้คิด รู้ทำ ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ให้ละเอียดจัดเตรียมสื่อกำรเรียนรู้ ให้พร้อม ประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ และกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้ สำหรับ
ภำคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๕ หน่วย ดังนี้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เด็กไทยใฝ่ดี
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ โลกสวยด้วยมือเรำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ

๕ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ กำหนดให้สอดคล้องกับหน่วย
กำรเรียนรู้ใน ๑ หน่วยกำรเรียนรู้จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อย แต่ละหน่วยย่อยประกอบด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
แต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้จะประกอบด้วย ขอบเขตเนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้
และกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ สำหรับใช้ในกำรสอนแต่ละครั้ง แบ่งเป็นชั่วโมงที่ ๑ ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓
โดยมีเนื้อหำต่อเนื่องกัน สำหรับกิจกรรมกำรเรียนรู้สื่อ /แหล่งเรียนรู้ และกำรประเมิน แยกตำมเนื้อหำและองค์ประกอบ
ของแผนแต่ละแผน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรสอน
๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร สัญลักษณ์พิมพ์ไว้ในกรอบด้ำนบนมีควำมหมำย ดังนี้
บ ๙.๑/ผ ๑-๐๑
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

สารบัญ
เรื่อง
คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ ๑
โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ส่วนที่ ๒
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยกำรเรียนรู้บูรรำกำร
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
โครงสร้ำงแผนจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้เรื่องเวลำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้เรื่องเวลำ
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ วันเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ วันเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ ควำมเป็นมำของตนเอง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ควำมเป็นมำของตนเอง
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๔ ควำมเป็นมำของครอบครัว
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ควำมเป็นมำของครอบครัว
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนของเรำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนของเรำ
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรดำเนินชีวิตในสมัยของตนเอง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรดำเนินชีวิตในสมัยของตนเอง

หน้า

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรดำเนินชีวิตในสมัยพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรดำเนินชีวิตในสมัยพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรดำเนินชีวิต
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกำรดำเนินชีวิต
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ กำรดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๓
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใส่ใจใฝ่รู้ สู่สัญลักษณ์ไทย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ใส่ใจใฝ่รู้ สู่สัญลักษณ์ไทย
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมในชุมชน
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมในชุมชน
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑

โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑

1
เศรษฐีน้อย
(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อำเซียนศึกษำ

2
สุขภำพดีชีวเี ป็นสุข

(15 ชั่วโมง/ปี)

(25 ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๔0 ชั่วโมง/ปี)

(2๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(20 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

3
เด็กไทยใฝ่ดี

กำรเรียนรู้บูรณำกำร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
( 220 ชั่วโมง/ปี )

5
โลกสวยด้วยมือเรำ
6
เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
(14 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

แนวทางการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพพาดีมีสุข
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน(20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
 หน่วยย่อยที่ 2 สิทธิเด็กไทย
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(14 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ท่องไปในโลกกว้าง
 หน่วยย่อยที่ 2 สู่เส้นทางเศรษฐี
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรียศิลป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กาเนิดงานศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนาการหรรษา
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลาวัฒนธรรม
 หน่วยย่อยที่ 4 นาภูมปิ ัญญาสู่สากล

ภาคเรียนที่ 2
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
(3๐ ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(16 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 ผักสวนครัวรั้วกินได้
 หน่วยย่อยที่ 4 บ่มเลี้ยงให้ยั่งยืน
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิน่ ไทยวิไลศิลป์ (๔0 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา(15 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านฉัน
 หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร

โครงสร้ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 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
- สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวัน
- การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจาวันที่ไม่เกินตัว
และเห็นประโยชน์ของการออม
- การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจาวันอย่าง
ประหยัด
- ความจาเป็นที่คนต้องทางานอย่างสุจริต
- การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และ
ข้อความสั้นๆ
- ความหมายของคา และข้อความที่อ่าน
- การตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- มารยาทในการอ่าน
- การสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆในการ
ทางานอย่างปลอดภัย
- เข้าใจ มีทักษะการทางานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
- พื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์
- ระบุสมาชิกในครอบครัว และความรักความ
ผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

เวลำ
(ชั่วโมง)
20

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

สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
- วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
- สมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่ดีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
- ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง
- การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
- การออกกาลังกายและเล่นเกมตามคาแนะนา
อย่างสนุกสนาน
- การปฏิบัติตนตามกฎกติกา ข้อตกลงในการ
เล่นเกมตามคาแนะนา
- การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามคาแนะนา
- อาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- ปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
- สิ่งที่ทาให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและ
การป้องกัน
- สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากการเล่น
- คาพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านหรือโรงเรียน
- อธิบายหรือตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
สาคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจาวัน

เวลำ
(ชั่วโมง)
25

หน่วย
ที่

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

๓

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)

- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
- การเลียนแบบการเคลื่อนไหว
- การแสดงท่าทางง่ายๆ เพื่อสื่อความหมาย
แทนคาพูด
- การละเล่นของเด็กไทย
๒๐
- พุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับ
- การดาเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก
ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง
- ความหมาย ความสาคัญ การปฏิบัติตาม
หลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือ
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
- คุณค่าและสวดมนต์แผ่ เมตตา มีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
- การบาเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือ ศาสนสถาน
ของศาสนาที่ตนนับถือ
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตน
เป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวัน
สาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้าง
งานทัศนศิลป์
- การสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ
- การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง

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
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โลกสวย
ด้วยมือเรำ

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

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
- การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามคาแนะนา
๒๐
- ประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน
- ความสามารถและความดีของ ตนเอง ผู้อื่น
และบอกผลจากการกระทานั้น
- โครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน
- บทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในครอบครัว
และโรงเรียน
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทากิจกรรม
ในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย
- การท่องบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ
- การฟังคาแนะนา คาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
30
- สิ่งต่ำงๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และทีมนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว
- ทิศหลัก (เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตาแหน่งสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในรอบวัน

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)

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม
- กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน
และชั้นเรียน
- ทักษะกำรทำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรงเวลำ
ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ำยๆ
- รูปร่ำง ลักษณะและขนำดของสิ่งต่ำง ๆ
รอบตัวในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง
๑๔
- ข้อมูลสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ
เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัว
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆ
รอบตัวใน ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์
- การวาดภาพระบายสีตามความรู้สึกของ
ตนเอง
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย

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

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชัว่ โมง)
1๕

- ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
และปลอดภัย
- การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการ
ดารงชีวิต การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและ
ของใช้ส่วนตัว
- การดูแลตนเองในการแต่งกาย
- ข้อมูลที่น่าสนใจ แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ความหมายและความแตกต่างของอานาจ
ตามบทบาท สิทธิหน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน
- กิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยใน
ครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์
๓๐
- ลักษณะรูปร่ำงและขนำดของสิ่งต่ำงๆ
รอบตัว ในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว
- ทักษะพืน้ ฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์โดยกำรทดลองใช้สี
ด้วยเทคนิค ง่ำยๆ
- กำรวำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง

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
- 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

เวลำ
(ชั่วโมง)

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
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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

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- รับฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ำยๆ และปฏิบัติตำม
- กำรตอบคำถำมและเล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่
เป็นควำมรู้และควำมบันเทิง
- กำรพูดสื่อสำรได้ตำมวัตถุประสงค์
- การท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบท
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่
และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้หรือกำรดำเนินชีวิตของ
ตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
- เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- บอก วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตาม
ปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
- เรียงลาดับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันตามวัน
เวลา ที่เกิดขึ้น
- บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและ
ครอบครัวโดยสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
- ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์
สาคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- สิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

๔๐

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

อาเซียน
ศึกษา

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

สำระกำรเรียนรู้

เวลำ
(ชั่วโมง)

- ความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
- อภิปรายถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ
- การอ่านและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งของต่าง ๆ
รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง
- สมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพัน
ของสมาชิกที่มีต่อกัน
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
- ข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
- ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือการดาเนินชีวิตของ
อดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรม และใกล้ตัว
เด็ก เช่น เทคโนโลยีทางการเกษตร
วิวัฒนาการ การคมนาคม การสื่อสาร ฯลฯ
- สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่าง ๆ ตามกาลเวลา

๑๕

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

สำระกำรเรียนรู้
- ตัวอย่างของแหล่งวัฒนธรรม ในชุมชนที่ใกล้
ตัวนักเรียน เช่น วัด ตลาด พิพิธภัณฑ์ มัสยิด
โบสถ์คริสต์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
- คุณค่าและความสาคัญ ของแหล่งวัฒนธรรม
ในชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้
- การอ่านเครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ใน
ชีวิตประจาวัน
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ดินเหนียว ดิน
น้ามัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้า
ดินสอสี สร้างงานทัศนศิลป์
- การทดลองสีด้วยการใช้สีน้า สีโปสเตอร์ สี
เทียน และสีจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่น
โดยการวาดภาพ
- ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจาวัน แบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่
และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ

เวลำ
(ชั่วโมง)

ส่วนที่ ๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (จานวน ๔๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้วิธีกำรทำง
ประวัติศำสตร์ วิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอก วัน เดือน ปี และกำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ป. ๑/๒ เรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวันตำมวัน เวลำ ที่เกิดขึ้น
ป. ๑/๓ บอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัวโดยสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๕.๒ เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ป.๑/๒ บอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ และธำรง
ควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยและปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง
ป.๑/๓ ระบุสิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่น
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้ และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนิน
ชีวิต และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๒ บอกควำมหมำยของคำและข้อควำมที่อ่ำน
ป. ๑/๓ ตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ
เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ป. ๑/๒ เขียนสื่อสำรด้วยคำและประโยคง่ำย ๆ

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ
ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึกควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ อภิปรำยเกี่ยวกับรูปร่ำง ลักษณะ และขนำดของสิ่งของต่ำง ๆ รอบตัว ในธรรมชำติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
ป. ๑/๕ วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำมควำมรู้สึกของตนเอง
มาตรฐาน ง พ ๒.๑ เข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำ และมีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกสมำชิกในครอบครัวและควำมรักควำมผูกพันของสมำชิกที่มีต่อกัน
ป. ๑/๒ บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในตนเอง
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำร
เรียนรู้ กำรสื่อสำรกำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนและอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
ป. ๑/๑ บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
(๑๐ ชั่วโมง)
การนับช่วงเวลาตามปฏิทิน มีความสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ในอดีตชีวิตประจาวันและอนาคต สามารถ
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)
การพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์และมีการเปลี่ยนแปลง

หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
(๑๒ ชั่วโมง)
ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์ชาติไทย
โดยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้สถาปนาอาณาจักร
ไทย มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย

ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ควำมหมำย ควำมสำคัญของสัญลักษณ์ชำติไทย

วัน เดือน ปี และกำรนับเวลำตำมปฏิทิน

กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว

๖

กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน

สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลง

เหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนำคต

เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน

บอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองและครอบครัว

เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของกลุ่มบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนที่ ๑ สัญลักษณ์ไทย
- ควำมหมำยของสัญลักษณ์ไทย
- ควำมสำคัญของสัญลักษณ์ไทย
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ เรียนรู้วันเวลา
แผนที่ ๒ วันเวลา
และการเปลี่ยนแปลง

- กำรบอกวัน เดือน ปี
- กำรอ่ำนวัน เดือน ปี
(๓ ชั่วโมง)

- กำรนับช่วงเวลำ
- กำรลำดับเหตุกำรณ์
- กำรวำดภำพระบำยสี
- กำรอ่ำน กำรเขียน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ ความเป็นมาของ
ตนเอง

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย

ครอบครัว
- บอกควำมเป็นมำของครอบครัว
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ การแสดงความเคารพ
ต่อสัญลักษณ์สาคัญของชาติไทย
- สัญลักษณ์ที่สำคัญของชำติไทย
- กำรเคำรพธงชำติ

(๑๒ ชั่วโมง)

(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นไทย

(๑๐ ชั่วโมง)

- กำรบอกประวัติส่วนตัว
- กำรพูดแนะนำตัวเอง
- บอกควำมเป็นมำของตนเอง
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ ความเป็นมาของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๔๐ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทย
แผ่นดินทอง

- ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ ชุมชนของเรา
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีต
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ สถานทีส่ าคัญที่เป็น
วัฒนธรรมในชุมชน
- บอกลักษณะแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
- วัฒนธรรมกับกำรดำเนินชีวิต
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕ ภูมิปัญญาไทย
- วัฒนธรรมท้องถิ่น
- กำรสื่อสำร

แผนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดาเนินชีวิต
แผนที่ ๑ ความเปลี่ยนเปลี่ยน
ของสภาพแวดล้อม
- บอกควำมเปลีย่ นแปลงของ
สภำพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
กำรดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของ
พ่อแม่ ปูย่ ่ำ ตำยำย
(๓ ชั่วโมง)

- กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรดำเนินชีวิต
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
- บอกควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อม สิ่งของ
เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของ
พ่อแม่ ปูย่ ่ำ ตำยาย
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
- บอกควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้
หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปูย่ ่ำ ตำยำย
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อหน่วย ย้อนรอยไทย
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

จานวนแผนจัดการเรียนรู้ ๔ แผน

.........................................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
เหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน อดีต และอนำคต มีควำมสัมพันธ์กับกำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทิน สำรมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ศึกษำ วิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเป็นระบบ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส. ๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ส. ๔.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๒
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
ท. ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑
ท. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๒
ศ. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๕
พ. ๒.๓ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑
ต. ๑.๓ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
กำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทิน มีควำมสัมพันธ์กับเหตุกำรณ์ในอดีต ชีวิตประจำวัน และอนำคต สำมำรถใช้วิธีกำร
ทำงประวัติศำสตร์วิเครำะห์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
วัน เดือน ปี และกำรนับเวลำตำมปฏิทิน
กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน

โครงสร้างของแผนจัดการเรียนรู้
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

๑

เรียนรู้วันเวลำ

๓ ชั่วโมง

๒

วันเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง

๓ ชั่วโมง

๓

ควำมเป็นมำของตนเอง

๒ ชั่วโมง

๔

ควำมเป็นมำของครอบครัว

๒ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
แผนที่ ๑ เรียนรู้วันเวลา
- กำรบอกวัน เดือน ปี
- กำรอ่ำนวัน เดือน ปี
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ ความเป็นมาของครอบครัว
- บอกประวัติควำมเป็นมำของ
ครอบครัว
(๒ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย
(๑๐ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
- กำรนับช่วงเวลำ
- กำรลำดับเหตุกำรณ์
- กำรวำดภำพระบำยสี
- กำรอ่ำน กำรเขียน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ ความเป็นมาของตนเอง
- กำรบอกประวัติส่วนตัว
- กำรนำเสนอข้อมูล
- กำรพูดแนะนำตัวเอง
(๒ ชั่วโมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน เรียนรู้วันเวลา

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลำเป็น วัน เดือน ปี สำมำรถอ่ำนได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสำกล
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
– ปฏิทินแบบแขวน
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ
– ปฏิทินแบบพกพำ
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินรูปแบบต่ำงๆ ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
1) วันนี้เป็นวันที่เท่ำไร
2) วันนี้ตรงกับวัน เดือน ปีอะไร
3) ปฏิทินที่ครูนำมำให้นักเรียนดูมีรูปแบบใดบ้ำง
4) ที่บ้ำนของนักเรียนมีปฏิทินรูปแบบใด
นักเรียนตอบคำถำมกระตุ้นควำมคิด
เตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน แบบทดสอบ
- ปฏิทิน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
การวัดผลประเมินผล
-. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงำนที่ ๐๑
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับปฏิทิน
-. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องเรียนรู้วันเวลา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑

กิจกรรมการเรียนรู้
- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆแล้วร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินตำมประเด็กที่กำหนด

ขั้นนา

๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงควำมคิดของนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญของปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรศึกษำเกี่ยวกับปฏิทินมำอภิปรำยร่วมกันภำยในกลุ่ม

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๔. ครูแจกปฏิทินให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จำกนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตปฏิทินของกลุ่มตัวเอง แล้วแข่งขันกันตอบคำถำม
ตำมประเด็นที่กำหนด ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนร่วมสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของปฏิทินจะบอก วัน เดือน ปี กำรอ่ำนปฏิทิน จะอ่ำนแบบปฏิทินไทย และแบบ
ปฏิทินสำกล ตำมใบงำนที่ ๐๒
- ประเมินจำก แบบทดสอบ ตรวจใบงำน และประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องเรียนรู้วันเวลา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ปฏิทินไทยและปฏิทินสำกล
- กำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับวัน เวลำ ที่ปรำกฏ
ในปฏิทิน
- กำรอ่ำนชื่อวัน เดือน เป็นภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกวัน เวลำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. อ่ำนปฏิทินไทยและปฏิทินสำกลได้
๓. กระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. จิตสำธำรณะ(กำรช่วยเหลือซึง่ กันและกัน)

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆแล้วร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินตำมประเด็กที่กำหนด
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงควำมคิดของนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญของปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรศึกษำเกี่ยวกับปฏิทนิ มำอภิปรำยร่วมกันภำยในกลุม่
๔. ครูแจกปฏิทินให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จำกนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตปฏิทินของกลุ่มตัวเอง
แล้วแข่งขันกันตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลที่ปรำกฏในปฏิทิน เช่น บอกวัน วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ปี ค.ศ. ฯลฯ
ฝึกอ่ำนใบควำมรู้ โดยให้นักเรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อนในกำรอ่ำนตำมใบงำนที่ ๐๒
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ควำมรู้เกีย่ วกับส่วนประกอบและประโยชน์ของปฏิทิน
คือ บอกวัน เดือน ปี กำรอ่ำนปฏิทินแบบไทย และแบบปฏิทินสำกล ช่วยให้เรำรู้เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- .ใบงำน แบบทดสอบ
- ปฏิทิน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียนตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบประเมินผลงำน
๓. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

๑. ปฏิทินมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. บอกวัน เดือน ปี
ข. บอกเวลำเป็นชั่วโมง
ค. บอกช่วงเวลำกลำงวันกับกลำงคืน
๒. วันสุดท้ำยของสัปดำห์เป็นวันอะไร
ก. วันเสำร์
ข. วันจันทร์
ค. วันอำทิตย์
๓. ถ้ำวันนี้เป็นวันอังคำรที่ ๓๐ ตุลำคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกำยน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยำยน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลำคม
๔. เดือนใดมีจำนวนวันมำกที่สุด
ก. มกรำคม
ข. มิถุนำยน
ค. กุมภำพันธ์
๕. ข้อใดเป็นสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลำเช้ำ
ก. ท้องฟ้ำมืด มองเห็นดวงจันทร์
ข. ดวงอำทิตย์อยู่ตรงศีรษะ อำกำศร้อน
ค. ดวงอำทิตย์ขึ้นจำกขอบฟ้ำ นกบินออกจำกรัง
๖. กิจกรรมใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกหลังจำกตื่นนอน
ก. รับประทำนอำหำร
ข. อำบน้ำ แต่งตัว
ค. ทำกำรบ้ำน
๗. ข้อใดเรียงลำดับเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำได้ถูกต้อง
ก. อำบน้ำตอนเช้ำ แล้วเรียนหนังสือตอนบ่ำย
ข. สวดมนต์ก่อนนอน แล้วทำกำรบ้ำนตอนเย็น
ค. รับประทำนอำหำรตอนเที่ยง แล้วแปรงฟันตอนเช้ำ

๘. ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับตนเองมำกที่สุด
ก. อำยุของเพื่อน
ข. ที่อยู่ของครูประจำชั้น
ค. ชื่อพ่อแม่ของตนเอง
๙. ถ้ำนักเรียนต้องกำรรู้สถำนที่เกิดของตนเองควรสอบถำมจำกบุคคลใด
ก. พ่อแม่
ข. หมอ
ค. ครู
๑๐. กำรสืบค้นประวัติของครอบครัวโดยใช้ภำพถ่ำยมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. ทำให้ทรำบชื่อของสมำชิกในครอบครัว
ข. ทำให้ทรำบอำยุของสมำชิกในครอบครัว
ค. ทำให้ทรำบเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว
********************************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ก
ค
ก
ค
ข
ก
ค
ก
ค

บ ๙.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูปฏิทินที่กาหนดให้ และเติมคาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ปี ค.ศ. 2012

ปี พ.ศ. 2555

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ.........................................
๒. ใน ๑ ปี มีทั้งหมด ......................... เดือน
๓. ใน ๑ สัปดำห์ มีทั้งหมด...............................วัน
๔. วันสุดท้ำยของสัปดำห์คือ วัน.............................................
๕. เดือนที่ ๘ คือ เดือน........................................................................
๖. วันที่ ๗ เดือน สิงหำคม ตรงกับ วัน....................................................
๗. เดือนที่ลงท้ำยด้วย ยน มีจำนวน ....................................วัน
๘. วันสุดท้ำยของเดือน กุมภาพันธ์ ตรงกับ วัน............................วันที่...........
๙. เดือน ธันวำคม ปี ค.ศ. 2012 มีจำนวน........................................วัน
๑๐. บอกชื่อเดือนที่ลงท้ำยด้วย คม จำนวน ๓ เดือน ..................................
....................................................................................................................

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

บ ๙.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนหมายเลขลงใน
และโยงชื่อวันกับคาอ่านให้ถูกต้อง

1

วันอาทิตย์
วันพุธ
วันอังคาร

ชื่อวันเรียงลาดับตามปฏิทิน
วัน-พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี
วัน - จัน
วัน-สุก

-ทิตย์
วันศุกร์

วัน – อำ -ทิด

วัน-เสำ
วันจันทร์

วันเสาร์

วัน – อัง – คำน
-ทิตย์
วัน – พุด

วันพฤหัสบดี

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง ส่วนประกอบของปฏิทิน

ปฏิทินเป็นเครื่องมือ ที่บอก วัน เดือน ปี ในปฏิทินจึงมี วัน เดือน ปี และ
วันสำคัญต่ำง ๆ ในช่วงเวลำ ๑ ปี ดังนั้น หำกเรำต้องกำรรู้วัน เดือน ปี และวันสำคัญต่ำง ๆ
ที่ถูกต้องจึงควรดูปฏิทิน

ข้อสังเกต
เดือนที่ลงท้ำยด้วย คม
มี ๓๑ วัน
เดือนที่ลงท้ำยด้วย ยน
มี ๓๐ วัน
เดือน กุมภาพันธ์ มีเพียง ๒๘ วัน แต่ทุก ๔ ปีจะมี ๒๙ วัน

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

กำรนำไปใช้ประโยชน์

รวมคะแนน

ระดับคุณภำพ

๕

๕

๕

๕

๒๐

๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

รูปแบบกำรนำเสนอผลงำน

คะแนน

ชื่อ–สกุล

ผ่ำน

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ที่

ผลการประเมิน

ควำมถูกต้องของผลงำน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. จิตสำธำรณะ

ชื่อ–สกุล

๑. ใฝ่เรียนรู้

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน ได้รับคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔
๓
๒

ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน
๒. จิตสำธำรณะ
ช่วยเหลือครู เพื่อน
อำสำทำงำน และ
แบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่นด้วยควำม
เต็มใจ

๑

ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก ปรึกษำครู
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ช่วยเหลือครู
เพื่อนทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย
ด้วยควำมเต็มใจ

ช่วยเหลือครู
เพื่อนทำงำน
ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

ไม่ช่วยเหลือ ครู
เพื่อนทำงำน ตำมที่
ได้รับมอบหมำย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน วันเวลาและการเปลี่ยนแปลง

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรแบ่งช่วงเวลำใน ๑ วัน แบ่งเป็นกลำงวันและกลำงคืน มีคำบอกช่วงเวลำ ได้แก่ เช้ำ สำย เที่ยง บ่ำย
เย็น หัวค่ำ ดึก เรำสำมำรถเรียงลำดับเรื่องรำวว่ำเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลังโดยใช้คำบอกช่วงเวลำ
อดีต ปัจจุบัน อนำคต กำรใช้คำบอกช่วงเวลำที่ถูกต้อง จะทำให้เรำเรียงลำดับเรื่องรำวได้ถูกต้อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรบันทึกเหตุกำรณ์ประทับใจตำมใบงำนที่ ๐๑ ครูควรแนะนำให้นักเรียนที่มีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรเขียนและกำรอ่ำนในแต่ละกลุ่มเป็นผู้บันทึกและนำเสนอ
หลังจำกนักเรียนศึกษำใบควำมรู้เกี่ยวกับกำรบอกช่วงเวลำ ครูควรยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบอกช่วงเวลำเพิ่มเติม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- เกม “ปฏิทินร่วมใจ”
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แผนภูมิเหตุกำรณ์/กิจกรรม
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ผลงำนตำมใบงำน
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องวันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนเล่นเกม”ปฏิทินร่วมใจ” และทบทวนเกี่ยวกับประโยชน์ของปฏิทิน และกำรอ่ำน วัน เดือน ปี ตำมปฏิทิน

ขั้นนา

๒. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ำจนกระทั่งถึงเข้ำนอนตอนกลำงคืน
๒. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ กำรแบ่งช่วงเวลำใน ๑ วัน ตำม คำบอกช่วงเวลำจะทำให้เรำรู้ลำดับเรื่องรำวได้ชัดเจน และสำมำรถปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำงๆ ได้ถูกต้อง เหมำะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลำ
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วให้ แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรแบ่งช่วงเวลำใน 1 วัน จำกหนังสือเรียน

ขั้นสอน
๔. นักเรียนเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกคัดลำยมือในใบงำนที่ ๐๑ สนทนำแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรแบ่งช่วงเวลำใน ๑ วัน
กำรแบ่งช่วงเวลำอดีต ปัจจุบัน อนำคต และกำรบันทึกเหตุกำรณ์/กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ
๕. ครูและนักเรียนร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับ กำรแบ่งช่วงเวลำ และกำรบันทึกเรียงลำดับเหตุกำรณ์/กิจกรรม
ขั้นสรุป

๖. ครูและนักเรียนร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น สรุปควำมรู้ เรื่อง ควำมแตกต่ำง และกำรเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลำ และกำรบันทึก
เหตุกำรณ์ตำมคำบอกช่วงเวลำใน ๑ วัน ช่วงเวลำ อดีต ปัจจุบัน และอนำคต

วัดและประเมินผล

- ตรวจใบงำน และประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องวันเวลาและการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ช่วงเวลำ
- นำเสนอเหตุกำรณ์ในชีวิตประจำวัน
- อ่ำนและเขียนคำบอกช่วงเวลำ
ในแต่ละวัน บอกช่วงเวลำ
- กำรวำดภำพระบำยสี

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกช่วงเวลำได้
๒. เรียงลำดับเหตุกำรณ์
ชีวิตประจำวัน
ทักษะ
๑. นำเสนอข้อมูล
๒. ลำดับเหตุกำรณ์
๓. ทักษะกระบวนกำรกลุม่
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมเล่นเกม “ปฏิทินร่วมใจ”
๒. นักเรียนร่วมกันทบทวน สนทนำเกี่ยวกับปฏิทิน ในหัวข้อ ประโยชน์ของปฏิทิน ทบทวนกำรอ่ำนวัน
เดือน ปี ตำมปฏิทิน และกำรอ่ำนชื่อวัน เดือน เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ขั้นสอน
๓. ครูนำแผนภูมเิ หตุกำรณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลำ นักเรียนร่วมกัน สนทนำ สอบถำม
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่ำง ๆ ที่ปรำกฏในแผนภูมิ
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนนักเรียน เก่ง ปำนกลำง อ่อน นักเรียนแต่ละกลุม่ ปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
ที่ ๐๑ เล่ำกิจกรรม ในช่วงเวลำแต่ละวันที่นักเรียน แต่ละกลุ่มสนทนำแสดงควำมคิดเห็น
และคัดเลือกกิจกรรมที่นักเรียนประทับใจที่สุดของกลุม่ นำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ อ่ำนใบควำมรู้สำหรับนักเรียน เรื่อง กำรแบ่งช่วงเวลำในแต่ละวัน
โดยให้นักเรียนฝึกอ่ำนออกเสียงตำมครู และเขียนคำบอกช่วงเวลำในแต่ละวัน
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนสรุปควำมเข้ำใจโดยกำรบันทึกสำระสำคัญในสมุดบันทึก เกี่ยวกับกำรแบ่งช่วงเวลำ
ในแต่ละวัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- เกม “ปฏิทินร่วมใจ”
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แผนภูมิเหตุกำรณ์/กิจกรรม
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ผลงำนตำมใบงำน
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำน
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บ ๙.๑/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำลงใน
และคัดลำยมือคำบอกช่วงเวลำ

เช้ำ
….
ใ
…
กลำงวัน
………
…
…. …
.น
เย็
.

……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง การแบ่งช่วงเวลาใน ๑ วัน

การแบ่งช่วงเวลาใน ๑ วัน

ใน ๑ วัน แบ่งเป็นกลำงวันและกลำงคืน หนึ่งวันมี ๒๔ ชั่งโมง กลำงวันมี ๑๒ ชั่วโมง
กลำงคืนมี ๑๒ ชั่วโมง คำบอกช่วงเวลำทำให้เรำลำดับเรื่องรำว ได้แก่ เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น
หัวค่า ดึก
เรำตื่นนอนอำบน้ำ ไปโรงเรียน ตอนเช้า เรำร่วมร้องเพลงชำติและเรียนหนังสือ
ตอนสาย ตอนเที่ยง เรำวิ่งเล่น เรำวำดภำพ ตอนบ่าย ตอนเย็น เรำเลิกเรียนกลับบ้ำน
ทำกำรบ้ำนช่วยทำงำนบ้ำน และกินอำหำรเย็น เรำเข้ำนอน แต่หัวค่า เรำนอนหลับใน ตอนดึก

เกมปฏิทินร่วมใจ
วัสดุ – อุปกรณ์ ปฏิทิน (เว้นช่องว่ำงวันที่ไว้เป็นบำงวัน)
วิธีการเล่น ๑. ให้นักเรียนทำเป็นวงกลมรอบห้องเรียน
๒. เปิดเพลงประกอบพร้อมให้นักเรียนทำท่ำประกอบอิสระ แล้วยื่นปฏิทิน
ไปเรื่อย ๆ เมื่อเพลงหยุด ปฏิทินอยู่ที่ใคร ให้เติมตัวเลขที่หำยไปทำไปเรื่อย ๆ จนกว่ำวันที่
ที่หำยไปจะครบตำมจำนวน

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

นำเสนอเนื้อเรื่องน่ำสนใจ

ลำดับใจควำมเหมำะสม

ใช้คำได้เหมำะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่ำทำงและน้ำเสียงประกอบกำรพูด
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเรื่อง

สำมำรถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตำมได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมำก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

พูดเสียงดังฟังชัด

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการคัดลายมือ

วำงตำแหน่งสระและเครื่องหมำยถูกต้อง

ตัวอักษรมีรูปแบบเดียวกัน

กำรเว้นช่องไฟเท่ำกัน

กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง

ควำมเรียบร้อยสวยงำม

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

ชื่อ–สกุล

คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมำก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้ระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ท่ำทำงในกำรเขียน

ที่

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนบันทึกลาดับเหตุการณ์

ควำมสะอำดเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

กำรใช้สำนวนภำษำ

คะแนน

กำรลำดับเนื้อควำมหรือเรื่องรำว

ชื่อ–สกุล

ควำมถูกต้องตำมรูปแบบ

ที่

ผ่ำน

ผลการ
ประเมิน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำ แต่งกำย
เหมำะสมรักษำ
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎ
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
กติกำรับผิดชอบ รับผิดชอบงำนที่
งำนที่ได้รับ
ได้รับมอบหมำย
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำ
ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน ความเป็นมาของตนเอง

เวลา ๒ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรบอกประวัติควำมเป็นมำของตนเองทำให้เรำรู้จักตนเอง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูมอบหมำยให้นักเรียนเตรียมข้อมูลประวัติตนเองเป็นกำรบ้ำนไว้ล่วงหน้ำ
ครูเตรียมตัวอย่ำงหลักฐำนที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน เช่น สูติบัตร สำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
บันทึกเหตุกำรณ์สำคัญ สมุดหมำยเหตุประจำวัน ภำพเหตุกำรณ์สำคัญ ฯลฯ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- .ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำนตำมใบงำนและทดสอบหลังเรียน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องความเป็นมาของตนเอง บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. นักเรียนแนะนำตนเองพอสังเขป
๒. ครูและนักเรียน สนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรสืบค้นข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในกำรแนะนำตนเอง
๓. ฝึกแนะนำตัวเองอย่ำงง่ำยเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ

ขั้นสอน

๔. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น กับตนเอง ร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำอุปสรรค
ในกำรสืบค้นข้อมูลควำมเป็นมำของตนเอง
๕. จัดทำใบงำนที่ ๐๑ เขียนประวัติส่วนตัวของนักเรียน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๖. ครูและนักเรียนร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับ วิธีกำรและหลักฐำนในกำรสืบค้นข้อมูลประวัติของตนเอง
- ตรวจผลงำนตำมใบงำน และประเมินผลกำรร่วมกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องความเป็นมาของตนเอง บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
- นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
- กำรแนะนำตนเองเป็นภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ
จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกวิธีกำรสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง
๒. นำเสนอเรื่องรำวและเหตุกำรณ์
สำคัญได้
๓. บอกประวัติควำมเป็นมำของเองได้
ทักษะ
๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว
๒. นำเสนอข้อมูล
๓. พูดแนะนำตนเอง
๔. กระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมสำมัคคี

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. สุ่มนักเรียน ๒-๓ คน ให้แนะนำตนเองอย่ำงง่ำยเป็นภำษำไทย
ขั้นสอน
๒. นักเรียนร่วมสนทนำเกี่ยวกับ กำรสืบค้นข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในกำรแนะนำตนเอง นักเรียนทรำบ
ได้อย่ำงไร สำมำรถค้นหำได้จำกหลักฐำนอะไรได้บ้ำง
๓. นักเรียนจับคู่ฝึกแนะนำตัวเองอย่ำงง่ำยทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ โดยครูให้นักเรียนฝึกอ่ำน
ตัวอย่ำงจำกใบควำมรู้จนคล่อง ฝึกพูดแนะนำตัว แล้วจึงจับคู่สนทนำแนะนำตนเองเป็น
ภำษำอังกฤษ
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง หลักฐำนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกำรสืบค้นข้อมูล
ประวัติตนเอง โดยครูแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรนำเสนอข้อมูลจำกกำรสืบค้น
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ สนทนำ ซักถำมร่วมกัน เกี่ยวกับหลักฐำนต่ำงๆ ที่สำมำรถบอกประวัติตนเอง
๖. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ จัดทำประวัตสิ ่วนตัว ตำมใบงำนที่ ๐๑
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนร่วมกันสรุป หลักฐำนและวิธีกำรสืบค้นข้อมูลของตนเอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำนตำมใบงำน
และทดสอบหลังเรียน
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ทดสอบหลังเรียน ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บ ๙.๑/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเล่ำเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ตำมประเด็นที่กำหนด พร้อมกับติดภำพ

(ติดภำพ)

๑.ชื่อ
๒.เกิดวัน
๓.ที่อยู่ปัจจุบัน
คติประจำใจของนักเรียน
๔.อำหำรที่นักเรียนชอบ

๕.สีที่นักเรียนชอบ
๖.สัตว์ที่นักเรียนชอบ

นำมสกุล
ที่

เดือน

พ.ศ........

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง การแนะนาตนเองอย่างง่าย
ตัวอย่างข้อมูลในการแนะนาตนเอง

ชื่อ-สกุล เด็กหญิงต้อยติ่ง รักดี
ชื่อเล่น ต้อยติ่ง
วันเดือนปีเกิด ๑๐ มีนำคม ๒๕๔๘
กาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้ำนสมบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บิดาชื่อ
นำยต้อย รักดี
อาชีพ ข้ำรำชกำรครู
มารดาชื่อ นำงติ่ง รักดี
อาชีพ ค้ำขำย

แนะนำตัวเองเป็นภำษำอังกฤษ อย่ำงง่ำย
My name is_____________________________ (ฉันชื่อ)
My nick name is___________________________ (ชื่อเล่น)
I'm _________________ years old (ฉันอำยุ)
I am studying at ___________________School (ฉันเรียนอยู่โรงเรียน)
I am studying in Prathom_______________(เรียนอยู่ชั้น)

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

ใช้คำได้เหมำะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่ำทำงและน้ำเสียงประกอบกำรพูด
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเรื่อง

สำมำรถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตำมได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ลำดับใจควำมเหมำะสม

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

นำเสนอเนื้อเรื่องน่ำสนใจ

ที่

ผลการประเมิน

พูดเสียงดังฟังชัด

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

กำรใช้สำนวนภำษำ

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภำพ

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

กำรลำดับควำมคิด

คะแนน

ประเด็นสำคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

กำรกำหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่ำน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

๔

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. จิตสำธำรณะ

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ แต่ง
กำยเหมำะสมรักษำระเบียบ
วินัย
ศึกษำเอกสำรและสอบถำม
เพื่อน ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งมี
ควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ช่วยเหลือครู เพื่อน
อำสำทำงำน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วยควำมเต็ม
ใจ

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำแต่ง
กำยเหมำะสม

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ศึกษำเอกสำรและสอบถำม
เพื่อน ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ช่วยเหลือครู เพื่อน
อำสำทำงำน ให้ผู้อื่นด้วย
ควำมเต็มใจ

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทำงำน ด้วยควำมเต็มใจ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทำงำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

คะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. จิตสำธำรณะ

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน ความเป็นมาของครอบครัว

เวลา ๒ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรบอกประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวสำมำรถทำได้โดยกำรสอบถำมจำกผู้ใหญ่ในครอบครัว
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูมอบหมำยให้นักเรียนเตรียมข้อมูลประวัติครอบครัวเป็นกำรบ้ำนไว้ล่วงหน้ำ
ครูเตรียมตัวอย่ำงหลักฐำนที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของครอบครัว
เช่น สูติบัตร สำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- .ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำนตำมใบงำนและทดสอบหลังเรียน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องความเป็นมาของครอบครัว บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

๑. ครูให้นักเรียนดูภำพถ่ำยครอบครัวของครู แล้วเล่ำเรื่องเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวให้นักเรียนฟัง
๒. ครูถำมคำถำมให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น
- นักเรียนเคยเห็นภำพถ่ำยของพ่อแม่ตอนเด็กๆ หรือไม่
- ภำพถ่ำยนั้นมีลักษณะอย่ำงไร
- นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร เมื่อเห็นภำพถ่ำยเหล่ำนั้น
- ครอบครัวของนักเรียนมีญำติพี่น้องกี่คน ใครบ้ำง
- ครอบครัวของนักเรียนตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่ใด
๓. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันอธิบำยควำมรู้ที่ตนได้ไปศึกษำมำให้เพื่อนในกลุ่มฟัง จนทุกคนในกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน
๔. ครูอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำร รู้ประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวครูและนักเรียน สนทนำ
ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรสืบค้นข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในกำรแนะนำตนเอง
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง วำดภำพระบำยสีของครอบครัวตนเอง โดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดหำคำตอบ
ด้วยตนเองก่อน เสร็จแล้วจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มผลัดกันอธิบำยคำตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำของครอบครัว
- ตรวจผลงำนตำมใบงำน และประเมินผลกำรร่วมกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องความเป็นมาของครอบครัว บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับ ครอบครัว
- กำรบอกประวัติควำมเป็นมำของ
ครอบครัวสำมำรถทำได้โดยกำร
สอบถำมจำกผู้ใหญ่ในครอบครัว
จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกวิธีกำรสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว
๒. นำเสนอเรื่องรำวและเหตุกำรณ์
สำคัญได้
ทักษะ
๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว
๒. นำเสนอข้อมูล
๓. พูดแนะนำตนเอง
๔. กระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมสำมัคคี

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูภำพถ่ำยครอบครัวของครู แล้วเล่ำเรื่องเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวให้
นักเรียนฟัง
ขั้นสอน
๒. นักเรียนแต่ละคนผลัดกันอธิบำยควำมรู้ที่ตนได้ไปศึกษำมำให้เพื่อนในกลุ่มฟัง จนทุกคน
ในกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถกู ต้องตรงกัน๓. นักเรียนจับคูฝ่ ึกแนะนำตัวเองอย่ำงง่ำยทั้ง
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ โดยครูให้นักเรียนฝึกอ่ำน
๓. ครูอธิบำยเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำร รู้ประวัติควำมเป็นมำของครอบครัว
ครูและนักเรียน สนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรสืบค้นข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในกำร
แนะนำตนเอง
ขั้นสรุป
๔. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง วำดภำพระบำยสีของครอบครัวตนเอง
โดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดหำคำตอบด้วยตนเองก่อน เสร็จแล้วจับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม
ผลัดกันอธิบำยคำตอบของตนเองให้เพื่อนฟัง
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำของครอบครัว
๖. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำนตำมใบงำน
และทดสอบหลังเรียน
๒. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ทดสอบหลังเรียน ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บ ๙.๑/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพระบำยสีครอบครัวของฉัน แล้วตอบคำถำมตำมที่กำหนด

๑. ครอบครัวของนักเรียนมีสมำชิกทั้งหมดกี่คน

๒. ครอบครัวของนักเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้ำงที่ทำร่วมกัน

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

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการอ่านพูด (แนะนาตนเอง เล่าเหตุการณ์ พูดแสดงความคิดเห็น)

ใช้คำได้เหมำะสมกับกับเนื้อเรื่อง

แสดงท่ำทำงและน้ำเสียงประกอบกำรพูด
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเรื่อง

สำมำรถจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตำมได้

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๔
๓
๒
๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือได้คะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

ลำดับใจควำมเหมำะสม

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

นำเสนอเนื้อเรื่องน่ำสนใจ

ที่

ผลการประเมิน

พูดเสียงดังฟังชัด

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

กำรลำดับควำมคิด

กำรใช้สำนวนภำษำ

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภำพ

คะแนน

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๒๓–๓๐
๑๖–๒๒
๙–๑๕
๐–๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือระดับคะแนน ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

ประเด็นสำคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

กำรกำหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่ำน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. จิตสำธำรณะ

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ

๔

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ แต่ง
กำยเหมำะสมรักษำระเบียบ
วินัย
ศึกษำเอกสำรและสอบถำม
เพื่อน ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งมี
ควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ช่วยเหลือครู เพื่อน
อำสำทำงำน และแบ่งปัน
สิ่งของให้ผู้อื่นด้วยควำมเต็ม
ใจ

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำแต่ง
กำยเหมำะสม

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย

ศึกษำเอกสำรและสอบถำม
เพื่อน ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ช่วยเหลือครู เพื่อน
อำสำทำงำน ให้ผู้อื่นด้วย
ควำมเต็มใจ

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทำงำน ด้วยควำมเต็มใจ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ช่วยเหลือครู เพื่อน
ทำงำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

คะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. จิตสำธำรณะ

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ปฏิทินมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. บอกวัน เดือน ปี
ข. บอกเวลำเป็นชั่วโมง
ค. บอกช่วงเวลำกลำงวันกับกลำงคืน
๒. วันสุดท้ำยของสัปดำห์เป็นวันอะไร
ก. วันเสำร์
ข. วันจันทร์
ค. วันอำทิตย์
๓. ถ้ำวันนี้เป็นวันอังคำรที่ ๓๐ ตุลำคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกำยน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยำยน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลำคม
๔. เดือนใดมีจำนวนวันมำกที่สุด
ก. มกรำคม
ข. มิถุนำยน
ค. กุมภำพันธ์
๕. ข้อใดเป็นสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเวลำเช้ำ
ก. ท้องฟ้ำมืด มองเห็นดวงจันทร์
ข. ดวงอำทิตย์อยู่ตรงศีรษะ อำกำศร้อน
ค. ดวงอำทิตย์ขึ้นจำกขอบฟ้ำ นกบินออกจำกรัง
๖. กิจกรรมใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกหลังจำกตื่นนอน
ก. รับประทำนอำหำร
ข. อำบน้ำ แต่งตัว
ค. ทำกำรบ้ำน

๗. ข้อใดเรียงลำดับเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำได้ถูกต้อง
ก. อำบน้ำตอนเช้ำ แล้วเรียนหนังสือตอนบ่ำย
ข. สวดมนต์ก่อนนอน แล้วทำกำรบ้ำนตอนเย็น
ค. รับประทำนอำหำรตอนเที่ยง แล้วแปรงฟันตอนเช้ำ
๘. ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับตนเองมำกที่สุด
ก. อำยุของเพื่อน
ข. ที่อยู่ของครูประจำชั้น
ค. ชื่อพ่อแม่ของตนเอง
๙. ถ้ำนักเรียนต้องกำรรู้สถำนที่เกิดของตนเองควรสอบถำมจำกบุคคลใด
ก. พ่อแม่
ข. หมอ
ค. ครู
๑๐. กำรสืบค้นประวัติของครอบครัวโดยใช้ภำพถ่ำยมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. ทำให้ทรำบชื่อของสมำชิกในครอบครัว
ข. ทำให้ทรำบอำยุของสมำชิกในครอบครัว
ค. ทำให้ทรำบเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว
********************************

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ก
ค
ก
ค
ข
ก
ค
ก
ค

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อแผน ภูมิใจในท้องถิ่น
จานวนเวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง

จานวนแผนจัดการเรียนรู้ ๖ แผน

.................................................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน มีควำมสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ซึง่ แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ท่ีควำมแตกต่ำงกัน กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจึงเป็นหน้ำที่
ของทุกคน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส. ๔.๒ ตัวชี้วัด ป. ๑/๒,
ส. ๔.๓ ตัวชี้วัด ป. ๑/๓,
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๓,
ศ. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑, ป.๑/๕
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑,
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
กำรพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันมีควำมสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลง
ควำมเป็นมำของสภำพแวดล้อม
กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลง
เหตุกำรณ์นอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน

โครงสร้างของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

๑

ชุมชนของเรำ

๓ ชั่วโมง

๒

ควำมเป็นมำของ
สภำพแวดล้อม

๓ ชั่วโมง

๓

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ครอบครัว

๓ ชั่วโมง

๔

สำเหตุและผลของกำร
เปลี่ยนแปลง

๓ ชั่วโมง

๕

เหตุกำรณ์นอดีตที่มีผล
ต่อตนเองในปัจจุบัน

๓ ชั่วโมง

๖

เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผล
ต่อครอบครัวในปัจจุบัน

๓ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนที่ ๖ เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อ
ครอบครัวในปัจจุบัน
- บอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบต่อครอบครัวในปัจจุบัน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ ชุมชนของเรา
- กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
- บอกสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ ความเป็นมาของ
สภาพแวดล้อม
- บอกควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของ
ตนเองกับสมัยของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
- บอกควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕ เหตุการณ์ในอดีตที่มีผล
ต่อตนเองในปัจจุบัน
- บอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มี
ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
- บอกควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
สิ่งของ เครื่องใช้ หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
กับสมัยของพ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำย
(๓ ชั่วโมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน ชุมชนของเรา

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำของชุมชนด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์อย่ำงง่ำย ได้แก่ กำรศึกษำ
จำกคำบอกเล่ำจำกคนเก่ำแก่ของชุมชน สถำนที่สำคัญของชุมชน เอกสำรเกี่ยวกับชุมชน จะทำให้เรำทรำบ
พัฒนำกำรของชุมชนจำกอดีตถึงปัจจุบันในด้ำนต่ำง ๆ เช่น วิถีชีวิต อำชีพ ประเพณีวัฒนธรรม
บุคคลสำคัญ ฯลฯ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรประสำนกับแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นก่อน มอบหมำยให้นักเรียนศึกษำ
ควำมเป็นมำของชุมชน
ครูแนะนำหรือยกตัวอย่ำงเพิ่มเติมรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของชุมชนให้น่ำสนใจ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- แบบทดสอบ
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำนที่ ๐๑
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
-. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องชุมชนของเรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๒
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. นักเรียนฟังและร่วมกันร้องเพลงชำติไทย ให้เกิดควำมคล่องตัว
๒. นักเรียนศึกษำแผนที่ประเทศไทย ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตั้งถิ่นฐำนของไทย และปัจจัยที่ส่งผล ให้เกิดกำรอพยพเพื่อ
ตั้งถิ่นฐำนจำกอดีตจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๓. ครูจัดกลุ่มตำมควำมเหมำะสมศึกษำใบควำมรู้ เกี่ยวกับพัฒนำกำรในกำรตั้งถิ่นฐำน วิถีกำรดำรงชีวิต ศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับควำมเป็นมำ
จำกอดีตถึงปัจจุบันของชุมชน
๔. นักเรียนร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับ กำรตั้งถิ่นฐำน และพัฒนำกำรของชุมชุน
วิธีกำรสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนำกำรของชุมชน
- ประเมินผลจำกำรทำแบบทดสอบ กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจผลงำนตำมใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องชุมชนของเรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ประวัติควำมเป็นมำ และ
พัฒนำกำร ของชุมชน
- วิธีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงง่ำย

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกวิธีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำง
ง่ำยๆ เกี่ยวกับประวัติควำม
เป็นมำพัฒนำกำรของชุมชนได้
ทักษะ
๑. ลำดับเหตุกำรณ์สำคัญ
๒. นำเสนอข้อมูล
๓. ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๒. นักเรียนฝึกร้องเพลงชำติไทยร่วมกันทั้งชั้น
๓. นักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเนื้อหำของเพลงชำติไทย นักเรียนดูภำพแผนที่จังหวัดของ
เรำเกี่ยวกับรูปร่ำง ลักษณะ ครูแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมเป็นมำของจังหวัดอย่ำงย่อ
และควำมเป็นมำและควำมหมำยของรูปร่ำงลักษณะของแผนที่จังหวัดของเรำ
ขั้นสอน
๔. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล หลักฐำนและวิธี
กำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำด้ำนต่ำง ๆ ของชุมชน จำกอดีตถึงปัจจุบัน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำพัฒนำกำรของชุมชนจำกจำกอดีตถึงปัจจุบัน จำกแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน เช่น สัมภำษณ์บุคคล หนังสือประวัติศำสตร์ สถำนที่สำคัญ ฯลฯ
ตำมใบงำนที่ ๐๑
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงง่ำย
เกี่ยวกับพัฒนำกำรของชุมชุน นักเรียนบันทึกข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของชุมชนในสมุด
บันทึก

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- แบบทดสอบ
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียน ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบประเมินผลงำน
๓. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. เพรำะเหตุใด คนสมัยก่อนจึงนิยมตั้งบ้ำนเรือนใกล้แหล่งน้ำ
ก.เดินทำงสะดวก
ข.มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
ค.มีควำมปลอดภัยทำงธรรมชำติ
๒. ข้อใดมีส่วนทำให้สภำพแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ก. ฤดูกำล
ข. เมืองขยำยตัว
ค. กำรปิดประเทศ
๓. คนสมัยก่อนมักประกอบอำชีพอะไร
ก. ทำนำ
ข. ค้ำขำย
ค. ทำงำนในโรงเรียน
๔. ข้อใดเป็นผลเสียของกำรใช้เตำรีดไฟฟ้ำแทนเตำรีดถ่ำน
ก. หำซื้อยำก
ข. สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย
ค. วิธีใช้ยุ่งยำก ซับซ้อน
๕. คนในปัจจุบันนิยมตั้งบ้ำนเรือนในพื้นที่แบบใด
ก. อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ข. มีอำกำศเย็นสบำย
ค. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน

๖. เหตุกำรณ์ใดในครอบครัวที่น่ำภำคภูมิใจ
ก. พ่อแม่ปลูกบ้ำนหลังใหญ่
ข. พ่อแม่ประกอบอำชีพสุจริต
ค. นักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
๗. นักเรียนควรทำอย่ำงไร เมื่อพบเพื่อนใหม่ เพรำะย้ำยโรงเรียน
ก. ไม่สนใจใครเลย
ข. ทักทำยเพื่อนก่อน
ค. รอให้เพื่อนเข้ำมำทักทำย
๘. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้สมำชิกในครอบครัวมีจำนวนน้อยลง
ก. กำรเกิด
ข. กำรตำย
ค. กำรย้ำยบ้ำน
๙. เหตุกำรณ์ใด ทำให้เกิดควำมเศร้ำ
ก. ญำติเสียชีวิต
ข. พ่อปลูกบ้ำนใหม่
ค. สัตว์เลี้ยงคลอดลูก
๑๐. เพรำะเหตุใด เรำจึงควรศึกษำเหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัว
ก. เพื่อเล่ำให้เพื่อนฟัง
ข. เพื่อเป็นที่รักของครอบครัว
ค. เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ข
ก
ข
ค
ข
ข
ค
ก
ค

บ ๙.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพสถำนที่และสิ่งที่นักเรียนรักและภำคภูมิใจในชุมชนของตนเองแล้ว
เขียนบรรยำยสั้นๆ

....................................................................................................................................................... ............................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
คาบอกเล่าคนเก่าแก่ ของชุ มชน

ห้ องสมุดของโรงเรี ยนและชุ มชน
พิพธิ ภัณฑ์ ชุมชน

หลักฐาน
และแหล่ งข้ อมูล
สื บค้ นประวัติ
ของชุ มชน

สถานทีส่ าคัญของชุ มชน
เอกสารหรื อเว็บไซต์ เกีย่ วกับชุ มชน

เอกสารหลักฐานทางราชการ เช่ นทีว่ ่าการอาเภอ

ขั้นตอนในกำรสืบค้นประวัติควำมเป็นมำของตนเอง โรงเรียน
และชุมชน ดังนี้
๑. ตั้งคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจอยำกรู้

๒. รวบรวมเรือ่ งราวจากหลักฐาน
เช่น กำรสอบถำม สัมภำษณ์
ภำพถ่ำย สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน ฯลฯ

๓. นาเสนอข้อมูล
เช่น กำรเล่ำเรื่อง วำดภำพ
เรียงควำม รำยงำน หนังสือเล่มเล็ก ฯลฯ

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการฟัง การสังเกต และการร่วมแสดงความคิดเห็น

ตั้งใจในกำรฟังหรือดู

แสดงควำมพอใจในเรื่องที่ฟังหรือดู

ถำม-ตอบเรื่องที่ฟังหรือดู

ให้ควำมสนใจเช้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

จดบันทึกในเรื่องที่ฟังหรือดู

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

ที่
ชื่อ–สกุล

คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมำก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

กระตือรือร้นที่จะฟังหรือดู

รายการประเมิน

ผ่าน

ผลการ
ประเมิน

แบบประเมินการเขียนผลการศึกษาค้นคว้า

กำรใช้สำนวนภำษำ

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ควำมสะอำดเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภาพ

คะแนน

๕

๕

๕

๕

๕

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
เกณฑ์การผ่าน

๔
ดีมำก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕
คะแนน
๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘
คะแนน
ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่าน

กำรลำดับควำมคิด/กำรวำงโครงเรื่อง

๕

ชื่อ–สกุล

ผ่าน

ควำมถูกต้องของเนื้อหำสำระ

ที่

ผลการประเมิน

กำรเตรียมเรื่อง

รายการประเมิน

แบบประเมินการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง/แผนภาพความคิด

กำรใช้สำนวนภำษำ

ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย

รวมคะแนน

ระดับคุณภำพ

๖

๖

๖

๖

๖

๓๐

๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ๔
ดีมำก
คะแนน ๒๓–๓๐ คะแนน
ระดับ ๓
ดี
คะแนน ๑๖–๒๒ คะแนน
ระดับ ๒
พอใช้
คะแนน ๙–๑๕ คะแนน
ระดับ ๑
ปรับปรุง
คะแนน ๐–๘ คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

กำรลำดับควำมคิด

คะแนน

ประเด็นสำคัญของเรื่อง

ชื่อ–สกุล

กำรกำหนดหัวข้อ

ที่

ผลการ
ประเมิน

ผ่ำน

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ควำมรับผิดชอบ

ชื่อ–สกุล

๑. ใฝ่เรียนรู้

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน ได้รับคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน
๒. ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย
ตรงต่อเวลำ
ทุกครั้ง

๓

๒

๑

ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก ปรึกษำครู
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำแต่ต้องคอย
เตือน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
ชีวิตของคนในแต่ละช่วงเวลำมีควำมแตกต่ำงกันและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำตำมวันเวลำที่ผ่ำนไป เรำจึง
ต้องปรับตัวให้ทันสิ่งใหม่ๆ และยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตมีควำมสุขของท้องถิ่น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนในกำรไปศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ทำงประเพณีและวัฒนธรรม
ในชุมชน
ครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำงประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนตำมโอกำสอันสมควร
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้ .ใบงำน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ผลงำนตำมใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมือง และกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีควำมแตกต่ำงกับกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบทหรือไม่ อย่ำงไร
-กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมืองในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงไปจำกอดีตหรือไม่ อย่ำงไร
กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบทในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงไปจำกอดีตหรือไม่ อย่ำงไร
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนำและอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
1) ของเล่น
2) กำรเดินทำง
3) ที่อยู่อำศัย
4) ยำนพำหนะ
๓. ครูอธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมเพิ่มเติมจนนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพ แวดล้อม และข้อดี-ข้อเสียของควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม สิ่งของ เครื่องใช้ หรือ
กำรดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบนั ที่
เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็ก

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบำยควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้
หรือกำรดำเนินชีวิตของตนเอง
พ่อแม่ ปู่ย่ำ ตำยำยได้
ทักษะ
๑. กำรเปรียบเทียบ
๒. กำรเชื่อมโยง
๓. กระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑.ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมือง และกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท
แล้วร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมืองมีควำมแตกต่ำงกับกำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบท
หรือไม่ อย่ำงไร
-กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนเมืองในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงไปจำกอดีตหรือไม่ อย่ำงไร
-กำรดำเนินชีวิตของคนในชุมชนชนบทในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงไปจำกอดีตหรือไม่ อย่ำงไร

ขั้นสอน
๒. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำน
กลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน แล้วให้แต่ละกลุม่ ร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง ควำมเปลีย่ นแปลงของ
สภำพแวดล้อม
๓. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันสนทนำและอธิบำยควำมรูเ้ กี่ยวกับควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพแวดล้อม ตำม
ประเด็นที่กำหนด ดังนี้
๑. ของเล่น
๒. กำรเดินทำง
๓. ทีอ่ ยู่อำศัย
๔. ยำนพำหนะ
๔. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง ควำมเปลีย่ นแปลงของสภำพ แวดล้อม และข้อดี-ข้อเสียของ
ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรภำพ
- ใบควำมรู้ .ใบงำน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ผลงำนตำมใบงำน
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบ
คำถำมกำรนำเสนอผลงำน
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
กำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้เกณฑ์
การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บ ๙.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับของเล่น ที่อยู่อำศัย ยำนพำหนะในกำรเดินทำงในสมัยปู่ย่ำตำยำย แล้วเขียน
บรรยำยพร้อมติดภำพประกอบ
๑.

ของเล่น

ที่อยู่อำศัย

ยำนพำหนะในกำรเดินทำง

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



บัตรภาพ การดาเนินชีวิต

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ภาพที่ ๕

ภาพที่ ๖

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ควำมเหมำะสมของบทบำทกำรนำเสนอ
2. ควำมถูกต้องข้อมูล สำระ ควำมรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์
เกณฑ์กำรให้คะแนน / ระดับคุณภำพ
๒

๓
ประเด็นกำรประเมิน
๑. ควำมเหมำะสมของ แสดงบทบำท
แสดงบทบำท
บทบำทกำรนำเสนอ เหมำะสม เสียงดังฟัง เหมำะสม เสียงดัง
ชัด ลีลำประกอบดีมำก ปำนกลำง ลีลำ
ประกอบดี
๒. ควำมถูกต้อง
เนื้อหำสำระถูกต้อง
เนื้อหำสำระถูกต้อง
ข้อมูล สำระ ควำมรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมำก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีกำรนำอุปกรณ์มำ
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
และควำมคิดริเริ่ม
ประกอบกำรนำเสนอ ประกอบกำรนำเสนอ
สร้ำงสรรค์
ดีมำก
ดี

๑

แสดงบทบำท
เหมำะสม เสียง
เบำ ลีลำประกอบ
ค่อนข้ำงน้อย
เนื้อหำสำระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ประกอบกำรนำเสนอ
ค่อนข้ำงน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

รวมคะแนน

๕

ผ่ำน

กำรนำไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบกำรนำเสนอผลงำน

ชื่อ–สกุล

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ควำมถูกต้องของผลงำน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำ แต่งกำย
เหมำะสมรักษำ
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎ
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
กติกำรับผิดชอบ รับผิดชอบงำนที่
งำนที่ได้รับ
ได้รับมอบหมำย
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำ
ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เกิดขึ้นตำมควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม เรำจึง
ต้องปรับตัวให้ทันสิ่งใหม่ๆ และยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตมีควำมสุข
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูบอกความเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม สิง่ ของ เครือ่ งใช้ หรือการดาเนินชีวติ ของตนเองกับสมัย
ของพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- ใบควำมรู้ ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมแสดงควำมคิดเห็น ผลงำนตำมใบงำน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพสิ่งของ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน แล้วตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
นักเรียนรู้จักสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพหรือไม่ คืออะไร
ที่บ้ำนของนักเรียนมีสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพหรือไม่
นักเรียนพบเห็นสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพถูกใช้ที่ไหนและใช้อย่ำงไร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- สิ่งของ เครื่องใช้
- อำหำร
- วิถีกำรดำเนินชีวิต
- สภำพแวดล้อม
๓. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น
- เตำถ่ำน  เตำแก๊ส  เตำไฟฟ้ำ
- เตำรีดถ่ำน  เตำรีดน้ำมันก๊ำด  เตำรีดไฟฟ้ำ
- ตะกร้ำไม้ไผ่/หวำย  ถุงพลำสติก/ตะกร้ำพลำสติก
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย และผลที่ตำมมำของกำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ 2.1 เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว จนได้ว่ำ ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นผลมำจำก
ควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแทนสิ่งเก่ำ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียทำให้คนเรำต้องมีกำรปรับตัวให้ทันต่อสิ่ง
ใหม่ๆ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ความเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อม สิง่ ของ เครื่องใช้ หรือ
การดาเนินชีวติ ของอดีตกับปั จจุบนั ที่
เป็ นรูปธรรมและใกล้ตวั เด็ก

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในครอบครัวได้
ทักษะ
๑. กำรเปรียบเทียบ
๒. กำรเชี่ยมโยง
๓. ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพสิ่งของ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน แล้วตอบคำถำมตำมประเด็นที่

ภาระงาน / ชิ้นงาน

กำหนด ดังนี้
-นักเรียนรู้จักสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพหรือไม่ คืออะไร
-ที่บ้ำนของนักเรียนมีสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพหรือไม่
-นักเรียนพบเห็นสิ่งของ เครื่องใช้ในภำพถูกใช้ที่ไหนและใช้อย่ำงไร
ขั้นสอน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- สิ่งของ เครื่องใช้
- อำหำร
- วิถีกำรดำเนินชีวิต
- สภำพแวดล้อม
๓. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น
- เตำถ่ำน  เตำแก๊ส  เตำไฟฟ้ำ
- เตำรีดถ่ำน  เตำรีดน้ำมันก๊ำด  เตำรีดไฟฟ้ำ
- ตะกร้ำไม้ไผ่/หวำย  ถุงพลำสติก/ตะกร้ำพลำสติก
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย และผลที่ตำมมำของกำร
เปลี่ยนแปลงในครอบครัว
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัว จนได้ว่ำ ควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นผลมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทำให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแทนสิ่งเก่ำ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียทำให้คนเรำต้องมีกำรปรับตัวให้
ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข

- บัตรภำพ
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- ศึกษำสิ่งของ เครื่องใช้ภำยในบ้ำน
- ใบงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
แสดงควำมคิดเห็น ผลงำนตำมใบงำน
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำก
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

วิธีการ
๑. ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

บ ๙.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง

ให้นักเรียนจับคู่กำรเปลี่ยนแปลงในครอบครัวให้ถูกต้อง

๑. ร้ำนขำยของชำ

ก. เดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ

๒. เตำถ่ำน

ข. ห้ำงสรรพสินค้ำ

๓. ตะเกียง

ค. เอ็มพี ๔

๔. เดินทำงโดยเรือ

ง. ไฟฉำย

๕. เครื่องเล่นแผ่นเสียง

จ. ถุงพลำสติก

๖. กำน้ำ

ฉ. ไมโครเวฟ

๗. เตำรีดถ่ำน

ช. หุ่นยนต์

๘. ตะกร้ำหวำย

ซ. กำน้ำร้อนไฟฟ้ำ

๙. โทรเลข

ฌ. เตำรีดไฟฟ้ำ

๑๐. ขี่ม้ำก้ำนกล้วย

ญ. โทรศัพท์มือถือ

ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................



บัตรภาพ สิ่งของ เครื่องใช้ภายในบ้าน

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ภาพที่ ๕

ภาพที่ ๖

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐
๗ -๘
๕ - ๖
๐ - ๔

ดีมำก
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. ควำมรับผิดชอบ

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่งกำยเหมำะสม
รักษำระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำ
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีควำม
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ตรงต่อเวลำทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ปฏิบัติตำมกฎ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ กติกำรับผิดชอบ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ งำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่ตอ้ งคอยเตือน

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมมีสำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่ำงๆ ตำมกำลเวลำ เรำจึงต้อง
ปรับตัวให้ทันสิ่งใหม่ๆ และยอมรับควำมเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตมีควำมสุข
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูแนะนำให้นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ดำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาความรูเ้ รือ่ ง การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมมีสาเหตุและผลของการ
เปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ ตามกาลเวลา
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- .ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- บัตรภำพ
-. ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
- ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
- ประเมินคุณธรรม

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพที่พัก เช่น บ้ำนเรือนไทย และคอนโดมิเนียม แล้วตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-บ้ำนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำงจำกในภำพหรือไม่ อย่ำงไร
-ในอดีตคนนิยมสร้ำงบ้ำนบริเวณใด
-ปัจจุบันคนนิยมสร้ำงบ้ำนบริเวณใด
-นักเรียนคิดว่ำ บ้ำนในอดีตและปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น ๒ คู่ แล้วให้แต่ละคู่นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สำเหตุและผล
ของกำรเปลี่ยนแปลง
๓. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันนำเสนอคำตอบในใบงำนที่ ๐๑ ให้สมำชิกอีกคู่หนึ่งภำยในกลุ่มฟัง แล้วผลัดกันอธิบำยควำมรู้จนทุกคน
ในกลุ่มมีควำมเข้ำใจตรงกัน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลง จนได้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลำ กำร
เปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมืองและสภำพแวดล้อมทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต ดังนั้นเรำจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ยอมรับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อกำรดำรง ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ต่ำงๆ ตำมกำลเวลำ

จุดประสงค์
ความรู้
๑. รู้และเข้ำใจประเพณีวัฒนธรรมไทย
๒. บอกควำมควำมสำคัญของ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
๓. บอกควำมสำคัญ และวิธีกำร
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
ทักษะ
๑. กำรสื่อสำรและกำรบอกเล่ำ
๒. กำรสืบค้นข้อมูล
๓. กำรสรุปและนำเสนอข้อมูล
๔. ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ควำมรับผิดชอบ
๔. รักควำมเป็นไทย

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพที่พัก เช่น บ้ำนเรือนไทย และคอนโดมิเนียม แล้วตอบคำถำม
ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-บ้ำนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำงจำกในภำพหรือไม่ อย่ำงไร
-ในอดีตคนนิยมสร้ำงบ้ำนบริเวณใด
-ปัจจุบันคนนิยมสร้ำงบ้ำนบริเวณใด
-นักเรียนคิดว่ำ บ้ำนในอดีตและปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
ขั้นสอน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น ๒ คู่ แล้วให้แต่ละคู่นำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็น
พื้นฐำนในกำรทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลง
๓. นักเรียนแต่ละคูผ่ ลัดกันนำเสนอคำตอบในใบงำนที่ ๐๑ ให้สมำชิกอีกคู่หนึ่งภำยในกลุ่ม
ฟังแล้วผลัดกันอธิบำยควำมรู้จนทุกคนในกลุ่มมีควำมเข้ำใจตรงกัน
ขั้นสรุป
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง สำเหตุและผลของกำรเปลี่ยนแปลง จนได้ว่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลำ กำรเปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมืองและสภำพแวดล้อมทำ
ให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีต ดังนั้นเรำจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ยอมรับสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อกำรดำรง ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
๕.ครูแนะนำให้นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ศึกษำค้นคว้ำประเพณี
วัฒนธรรมไทย
-. ใบงำน
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับ
ควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
๒. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำร
ทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
๓. ประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๑. ประเมินควำมรู้จำกใบงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรม
เครื่องมือ
๑. ใบงำน
๓. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

ใบงานที่ ๐๑

บ ๙.๒/ผ ๔-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมต่อไปนี้
1. คนสมัยก่อนมักเดินทางโดยวิธใี ด เพราะเหตุใด

2. เพราะเหตุใด คนสมัยก่อนจึงนิยมซือ้ สินค้าทีร่ า้ นขายของชา

3. เพราะเหตุใด คนปั จจุบนั จึงนิยมเดินทางทางบกมากกว่าเดินทางทางน้ า

4. การใช้เตาไมโครเวฟแทนเตาถ่านมีขอ้ ดีอย่างไร

5. เพราะเหตุใด ทีบ่ า้ นของนักเรียนจึงใช้หลอดไฟนีออนแทนตะเกียงน้ ามันก๊าด

ชื่อ....................................สกุล................................เลขที่...........ชั้น................

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. ควำมรับผิดชอบ

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่งกำยเหมำะสม
รักษำระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำ
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีควำม
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ตรงต่อเวลำทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ปฏิบัติตำมกฎ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ กติกำรับผิดชอบ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ งำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่ต้องคอยเตือน

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อแผน เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน เวลา ๓ ชัว่ โมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวในอดีตย่อมมีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครูยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้นักเรียนช่วยกันกำหนด
แนวทำงปฏิบัติตนต่อเหตุกำรณ์นั้นๆ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบงำน
- บัตรคำ
- บัตรภำพ
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ศึกษำเรียนรู้ศึกษำควำมรู้เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบัน
-. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม
- ประเมินคุณธรรม

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเอง
ในปัจจุบัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพพี่น้องวิ่งเล่นในบ้ำนในขณะที่แม่ถือ หม้อต้มน้ำแกง แล้วให้นักเรียนสังเกตและอภิปรำยร่วมกันเพื่อให้

ขั้นนา

ตระหนักถึงผลที่จะตำมมำ ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-จำกภำพ นักเรียนคิดว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ใดขึ้น
-เหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีผลอย่ำงไร
-นักเรียนคิดว่ำ กำรกระทำของพี่น้องคู่นี้เหมำะสมหรือไม่ อย่ำงไร
-หำกนักเรียนเป็นพี่น้องคู่นี้ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่ำงไร
๒. ครูติดบัตรคำตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นบนกระดำนหน้ำชั้นเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำและประเมินเหตุกำรณ์จำกบัตรคำ ที่กำหนดให้ ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-เหตุกำรณ์ใดที่นักเรียนควรปฏิบัติ และเหตุกำรณ์ใดที่นักเรียนไม่ควรปฏิบัติ พร้อมอธิบำยเหตุผล
-ผลของเหตุกำรณ์ข้ำงต้นคืออะไร
-หำกนักเรียนอยู่ในเหตุกำรณ์ข้ำงต้น นักเรียนจะปฏิบตั ิตนอย่ำงไร

ขั้นสอน

๓. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์จำกบัตรคำว่ำ นักเรียนชอบกำรปฏิบัติตนของใครและในเหตุกำรณ์ใด พร้อมอธิบำย
เหตุผล
-ครูสุ่มเรียกนักเรียน 7- 8 คน ออกมำเล่ำเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบันหน้ำชั้นเรียน เช่น กำรได้รบั
รำงวัล อุบัติเหตุ และ ควำมภำคภูมิใจ เป็นต้น

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๔. ครูยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้นักเรียนช่วยกันกำหนดแนวทำงปฏิบัติตนต่อเหตุกำรณ์นั้นๆ
-นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
๕. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง ควำมประทับใจในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเอง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- เหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว เช่น กำรย้ำยบ้ำน กำรย้ำย
โรงเรียน กำรสูญเสียบุคคลในครอบครัว

จุดประสงค์
ความรู้
- อธิบำยเหตุกำรณ์ในอดีตทีม่ ี
ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบันได้

ทักษะ
๑. กำรวิเครำะห์
๒. กำรให้เหตุผล
๓. ทักษะกระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ควำมรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา กิจกรรม
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพพี่น้องวิ่งเล่นในบ้ำนในขณะที่แม่ถือ หม้อต้มน้ำแกง แล้วให้
นักเรียนสังเกตและอภิปรำยร่วมกันเพื่อให้ตระหนักถึงผลที่จะตำมมำ ตำมประเด็น
ที่กำหนด
ขั้นสอน
๒. ครูติดบัตรคำตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นบนกระดำนหน้ำชั้นเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำและประเมินเหตุกำรณ์จำกบัตรคำที่กำหนดให้ ตำมประเด็น
ที่กำหนด
๓. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์จำกบัตรคำว่ำ นักเรียนชอบกำรปฏิบัติตนของใคร
และในเหตุกำรณ์ใด พร้อมอธิบำยเหตุผล
๔. ครูยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้นักเรียนช่วยกันกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติตนต่อเหตุกำรณ์นั้นๆ นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อ
ตนเองในปัจจุบัน
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรคำ
- บัตรภำพ
- ใบงำน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ศึกษำเรียนรู้เหตุกำรณ์ในอดีตทีม่ ี
ผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อ
ตนเอง
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
รำยบุคคล
๓. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน

วิธีการ
๑. ประเมินควำมรู้จำกใบงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้

เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๒. แบบประเมินผลงำน
เกณฑ์กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

บ ๙.๒/ผ ๕-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนเหตุการณ์ในอดีตทีม่ ผี ลต่อตนเองในปั จจุบนั แล้ววาดภาพประกอบ

เหตุกำรณ์ ในอดีตที่มีผลต่อตนเองในปัจจุบนั

เหตุกำรณ์ ในอดีตที่เกิ ดขึ้นกับฉัน คือ

(วาดภาพประกอบ)

เหตุกำรณ์ นี้มีผลต่อฉันในปัจจุบนั คือ

บัตรคา

นิภาไปเล่นน้าฝน
แก้มไปเรียนพิเศษ
ป่านนั่งอ่านหนังสือ
ปูทาอาหารกลางวัน
อ้อมวิ่งเล่นริมบ่อน้า
อาทิตย์เดินข้ามทางม้าลาย
ปิติเดินข้ามถนนใต้สะพานลอย



บัตรภาพ พี่น้องวิ่งเล่นในบ้าน

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้ น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. ควำมรับผิดชอบ

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่งกำยเหมำะสม
รักษำระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำ
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีควำม
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ตรงต่อเวลำทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ปฏิบัติตำมกฎ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ กติกำรับผิดชอบ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ งำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่ต้องคอยเตือน

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ ชื่อแผน เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบันย่อมมีผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตของเรำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองมีผลต่อกำรดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบหลังเรียน
- กรณีตัวอย่ำง
- ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- กำรนำเสนอเหตุกำรณ์ของครอบครัวในอดีตที่มีผลต่อตนเองและครอบครัวในปัจจุบัน
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
-. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อ
ครอบครัวในปัจจุบัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
-นักเรียนสำมำรถรู้เรื่องรำวของครอบครัวตนเองได้จำกที่ใด
-เหตุกำรณ์ใดของครอบครัวที่นักเรียนคิดว่ำมีควำมสำคัญ พร้อมอธิบำยเหตุผล
๒. ครูเล่ำกรณีตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเอกพงษ์ให้นักเรียนฟัง กรณีตัวอย่ำง
๓. นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในชั่วโมงที่แล้วมำทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง เหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- นักเรียนคนที่ ๑ ทำหน้ำที่ ตอบคำถำม
- นักเรียนคนที่ ๒ ทำหน้ำที่ สังเกตและตรวจสอบคำตอบ เสร็จแล้วให้สลับกันทำหน้ำที่ในข้อถัดไป
๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอคำตอบในใบงำนที่ ๐๑ หน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง และเสนอแนะ
เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ของครอบครัว ในอดีตที่มีผลต่อนักเรียนในปัจจุบัน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- เหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว เช่น กำรย้ำยบ้ำน กำร
ย้ำยโรงเรียน กำรสูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว
จุดประสงค์
ความรู้
- อธิบำยเหตุกำรณ์ในอดีตที่มีผล
ต่อครอบครัวในปัจจุบันได้ของ
ตนเองได้
ทักษะ
๑. ทักษะกำรให้เหตุผล
๒. ทักษะกำรวิเครำะห์
๓. ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา กิจกรรม
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวตำมประเด็นที่
กำหนด ดังนี้
-นักเรียนสำมำรถรู้เรื่องรำวของครอบครัวตนเองได้จำกที่ใด
-เหตุกำรณ์ใดของครอบครัวที่นักเรียนคิดว่ำมีควำมสำคัญ พร้อมอธิบำยเหตุผล
๒. ครูเล่ำกรณีตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเอกพงษ์ให้นักเรียนฟัง กรณี
ตัวอย่ำง
ขั้นสอน
๓. นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในชั่วโมงที่แล้วมำทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง เหตุกำรณ์ใน
อดีตที่มีผลต่อครอบครัวในปัจจุบัน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กัน แล้วให้แต่ละคู่
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- นักเรียนคนที่ ๑ ทำหน้ำที่ ตอบคำถำม
- นักเรียนคนที่ ๒ ทำหน้ำที่ สังเกตและตรวจสอบคำตอบ เสร็จแล้วให้สลับกันทำ
หน้ำที่ในข้อถัดไป
๔. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอคำตอบในใบงำนที่ ๐๑ หน้ำชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ของครอบครัว ในอดีตที่มีผลต่อนักเรียน
ในปัจจุบัน
ขั้นสรุป
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ของครอบครัว ในอดีตที่มีผลต่อนักเรียน
ในปัจจุบัน
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
- กรณีตัวอย่ำง
- ใบงำน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรนำเสนอเหตุกำรณ์ของครอบครัว
ในอดีตที่มีผลต่อตนเองและครอบครัวใน
ปัจจุบัน
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เหตุกำรณ์ของครอบครัวในอดีตที่มี
ผลต่อครอบครัว
๒. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
กำรทำงำนกลุ่ม
๓. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
วิธีการ
๑. ประเมินควำมรู้จำกใบงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๒. แบบประเมินผลงำน
เกณฑ์กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

บ ๙.๒/ผ ๖-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนำรี แล้วตอบคำถำม
ครอบครัวของนารี
แม่เล่ำให้ฟังว่ำ แม่เป็นคนระยอง เดิมพ่อเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ต่อมำพ่อไปทำงำนที่จังหวัดระยอง
จึงพบกับแม่และได้แต่งงำนกัน นำรีจึงเกิดที่จังหวัดระยอง ต่อมำเมื่อนำรีอำยุได้ ๕ ขวบ พ่อต้องย้ำยมำ
ทำงำนที่กรุงเทพฯ แม่และนำรีจึงย้ำยเข้ำมำด้วย โดยย้ำยมำอยู่ที่บ้ำนเช่ำแถวบำงกอกน้อย นำรีจึงต้อง
ย้ำยมำเรียนในชั้นอนุบำลศึกษำปีที่ ๒ ที่โรงเรียนอนุบำลดำรำรัตน์ซึ่งอยู่ใกล้บ้ำน ต่อมำอีก ๒ ปี คุณปู่
เสียชีวิต คุณย่ำจึงขอให้คุณพ่อย้ำยมำอยู่ด้วยที่บ้ำนแถวสำทร ครอบครัวของนำรีจึงย้ำยมำอยู่ที่บริเวณ
สำทร นำรีจึงย้ำยมำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ที่โรงเรียนใกล้บ้ำน ตอนนี้นำรีมีเพื่อนมำกมำยและ
ชอบโรงเรียนแห่งนี้มำก

คาถาม
๑. นำรีเกิดที่จังหวัดใด

๒. เพรำะเหตุใด นำรีจึงย้ำยมำอยู่กรุงเทพฯ แถวบำงกอกน้อย

๓. เหตุกำรณ์ใด ที่ทำให้นำรีเสียใจมำกที่สุด

๔. เพรำะเหตุใด นำรีจึงย้ำยมำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่โรงเรียนแห่งใหม่

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. ควำมรับผิดชอบ

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่งกำยเหมำะสม
รักษำระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำ
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีควำม
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ตรงต่อเวลำทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ปฏิบัติตำมกฎ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ กติกำรับผิดชอบ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ งำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่ต้องคอยเตือน

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๙ หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดเป็นผลเสียของกำรใช้เตำรีดไฟฟ้ำแทนเตำรีดถ่ำน
ก. หำซื้อยำก
ข. สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำย
ค. วิธีใช้ยุ่งยำก ซับซ้อน
๒. ข้อใดมีส่วนทำให้สภำพแวดล้อมเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ก. ฤดูกำล
ข. เมืองขยำยตัว
ค. กำรปิดประเทศ
๓. เหตุกำรณ์ใดในครอบครัวที่น่ำภำคภูมิใจ
ก. พ่อแม่ปลูกบ้ำนหลังใหญ่
ข. พ่อแม่ประกอบอำชีพสุจริต
ค. นักเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
๔. คนสมัยก่อนมักประกอบอำชีพอะไร
ก. ทำนำ
ข. ค้ำขำย
ค. ทำงำนในโรงเรียน
๕. นักเรียนควรทำอย่ำงไร เมื่อพบเพื่อนใหม่ เพรำะย้ำยโรงเรียน
ก. ไม่สนใจใครเลย
ข. ทักทำยเพื่อนก่อน
ค. รอให้เพื่อนเข้ำมำทักทำย
๖. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้สมำชิกในครอบครัวมีจำนวนน้อยลง
ก. กำรเกิด
ข. กำรตำย
ค. กำรย้ำยบ้ำน
๗. คนในปัจจุบันนิยมตั้งบ้ำนเรือนในพื้นที่แบบใด
ก. อยู่ใกล้แหล่งน้ำ
ข. มีอำกำศเย็นสบำย
ค. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
๘. เพรำะเหตุใด เรำจึงควรศึกษำเหตุกำรณ์สำคัญของครอบครัว
ก. เพื่อเล่ำให้เพื่อนฟัง
ข. เพื่อเป็นที่รักของครอบครัว
ค. เพื่อปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง

๙. เหตุกำรณ์ใด ทำให้เกิดควำมเศร้ำ
ก. ญำติเสียชีวิต
ข. พ่อปลูกบ้ำนใหม่
ค. สัตว์เลี้ยงคลอดลูก
๑๐. เพรำะเหตุใด คนสมัยก่อนจึงนิยมตั้งบ้ำนเรือนใกล้แหล่งน้ำ
ก.เดินทำงสะดวก
ข.มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
ค.มีควำมปลอดภัยทำงธรรมชำติ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ข
ก
ข
ค
ค
ค
ก
ก

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๓ ชื่อหน่วย แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
จานวนเวลาเรียน ๑๒ ชั่วโมง

จานวนแผนจัดการเรียนรู้ ๔ แผน

.................................................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์ชาติไทยโดยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
มีความรัก ความภูมิใจและธารงความเป็นไทย
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส. ๔.๓ ตัวชี้วัด ป. ๑/๓
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๓
ท. ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๒
ท. ๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑
ศ. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๑/๑, ป.๑/๕
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑
ต. ๑.๓ ตัวชี้วัด ป. ๑/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์ไทย
ความภาคภูมิใจและธารงความเป็นไทย
ควำมหมำย ควำมสำคัญของสัญลักษณ์ชำติไทย
วัฒนธรรมในชุมชน
ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น

โครงสร้างของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

๑

ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์
ไทย

๓ ชั่วโมง

๒

กำรแสดงควำมเคำรพ
ต่อสัญลักษณ์สำคัญของ
ชำติไทย

๓ ชั่วโมง

๓

วัฒนธรรมในชุมชน

๓ ชั่วโมง

๔

ควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่น

๓ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

แผนที่ ๑ ใส่ใจ ใฝ่รู้ สูส่ ญ
ั ลักษณ์ไทย
- ควำมหมำยของสัญลักษณ์ไทย
- ควำมสำคัญของสัญลักษณ์ไทย
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
- บอกควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
(๓ ชัว่ โมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
(๑๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ การแสดงความเคารพต่อ
สัญลักษณ์สาคัญของชาติไทย
- สัญลักษณ์ที่สำคัญของชำติไทย
- กำรเคำรพธงชำติ
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ วัมนธรรมในชุมชน
- สถำนที่สำคัญที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
(๓ ชั่วโมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
สัญลักษณ์ที่แสดงควำมเป็นไทย ได้แก่ ช้ำงเผือก ดอกรำชพฤกษ์ ศำลำไทย ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สะท้อนควำม
เป็นไทย ภูมิปัญญำของช่ำงไทย ที่มีควำมสง่ำงำมที่โดดเด่น จึงสมควรที่จะรักษำเอกลักษณ์และส่งเสริมให้ชำวต่ำงชำติ
ได้มีโอกำสชื่นชม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนครูอำจบูรณำกำรกับเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ที่โดดเด่นใน
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นก่อน แล้วเชื่อมโยงไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นของไทย
ครูแนะนำหรือยกตัวอย่ำงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทย
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ/ห้องสมุด
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- กิจกรรมกลุ่ม
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ชิ้นงำนจำกใบงำน
- กำรปฏิบัติตนที่ดีในกำรอนุรักษ์สัญลักษณ์ไทย
การวัดผลประเมินผล
-. กำรทำใบงำนได้คะแนนร้อยละ ๖๐
-. ควำมเรียบร้อยของชิ้นงำนได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนที่ ๑ เรื่องใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จานวน ๓ ชั้วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

แนวการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้

ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๓ ทำทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๑. นักเรียนทำยปริศนำคำทำยดังนี้...ในเมืองไทย อะไรคือสัญลักษณ์ไทยที่เรำมองเห็นชัดเจน พร้อมกับช่วยกันตอบ
๒. นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดแล้วส่งตัวแทน ๑ คน ออกมำเล่ำว่ำทำไมถึงเลือกสิ่งนี้ ว่ำเป็นสัญลักษณ์ บอกเหตุผล
๓. ครูสนทนำเกี่ยวกับภำพที่นำมำให้นักเรียนดู เรื่องควำมเป็นสัญลักษณ์ของไทยร่วมกันสนทนำถึงควำมสำคัญ ตลอดจนกำรร่วมกันอนุรักษ์
ควำมเป็นสัญลักษณ์ไทย
๔. ร่วมกันอภิปรำยถึงควำมเป็นสัญลักษณ์ของไทย พร้อมกับบอกวิธีกำร กำรอนุรักษ์ ของเครื่องแต่งกำย ประเพณีวัฒนธรรม สถำปัตยกรรม
ฯลฯ ตำมบัตรภำพ ที่ครูนำมำให้และร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันศึกษำภำพ นักเรียนเลือกภำพจำนวน ๑ ภำพแล้วออกมำเล่ำให้เพื่อนฟังหน้ำชั้น
พร้อมบอกวิธีอนุรักษ์ ทำใบงำนที่ ๐๑ วำดภำพสัญลักษณ์ไทยที่แสดงถึงควำมเป็นไทย ตำมควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรเรียนกำรสอน
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงเรื่องสัญลักษณ์ไทยมีอะไรบ้ำง และกำรร่วมกันอนุรักษ์อย่ำงไร
- ประเมินผลจำกแบบทดสอบ ตรวจใบงำนและผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนที่ ๑ เรื่องใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จานวน ๓ ชัว่ โมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา (๓ ชั่วโมง)
- สัญลักษณ์ไทย
- กำรอ่ำนกำรเขียนและบอกควำมหมำย
ของสัญลักษณ์ไทย
- กำรวำดภำพสัญลักษณ์ไทย
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. มีควำมควำมเข้ำใจเรื่องสัญลักษณ์ไทย
ของสัญลักษณ์ไทย
๒. อ่ำนและเขียนควำมหมำยของ
สัญลักษณ์ไทยได้
๓. บอกวิธีกำรอนุรักษ์สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์
ไทย
ทักษะ
๑. อธิบำย/บอกเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทย
๒. กำรอ่ำนกำรเขียนเกีย่ วกับสัญลักษณ์
ไทย
๓. มีทักษะกำรทำงำนกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ทำงำนสะอำดถูกต้อง
๓. รักควำมเป็นไทยและกำรอนุรักษ์

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. นักเรียนร่วมสนทนำและทำยปริศนำคำทำย เช่น สัญลักษณ์อะไรที่แสดงถึงควำมเป็นไทย อีกทั้ง
ประเทศไทย ควำมเป็นมำ และตั้งคำถำมเพื่อกระตุ้นควำมคิด เช่น เรำจะสังเกตได้อย่ำงไรว่ำ อะไร
ที่แสดงถึงควำมเป็นสัญลักษณ์ไทย โดยให้นักเรียนตอบคำถำมหรือปรึกษำกันได้
๒. แนะนำกำรตอบคำถำม โดยกำรฝึกสังเกตตำมสื่อต่ำง ๆ เช่น รูปภำพ หนังสือในห้องสมุด
หนังสือภำพหรือสำรำนุกรมไทย หรือเล่นปริศนำคำทำยเช่น สัญลักษณ์ที่ ๑ ดอกไม้ที่มสี ีเหลืองเป็น
พวงออกดอกในฤดูแล้ง สัญลักษณ์ที่ ๒ คือด้ำนกำรสร้ำงสิ่งที่ใช้สำหรับพักเป็นศำลำที่แสดงถึงควำม
เป็นไทย สัญลักษณ์สิ่งที่ ๓ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ลำกซุงมีรูปร่ำงใหญ่อำศัยที่ป่ำหรือเป็นสัตว์ที่คนชอบ
เลี้ยง มีงวง สัตว์ชนิดนี้มีชื่อว่ำอย่ำงไร และให้ควำมรู้ว่ำสัญลักษณ์ไทยมี ๓ อย่ำง
ขั้นสอน
๓. ครูแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ไทยเพิม่ เติมและนำใบควำมรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำเพื่อเตรียม
ทำใบงำน พร้อมทั้งร่วมกันสนทนำ ซักถำมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทยก่อนทำกิจกรรม
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน โดยให้ศึกษำใบควำมรู้ร่วมกัน แล้วทำกิจกรรมในใบงำน ป. ๐๑
เรื่องสัญลักษณ์ไทย โดยมีครูคอยชี้แนะแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
๕. นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมจำกใบงำน ๐๑
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกกำรอ่ำนออกเสียงในใบควำมรู้ โดยหำอำสำสมัครออกมำอ่ำนหน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนร่วมกันสนทนำกับครูเกี่ยวกับสัญลักษณ์ไทย ควำมสำคัญของสัญลักษณ์ไทย กำรยกตัวอย่ำง
ในกำรร่วมอนุรักษ์สัญลักษณ์ไทย โดยกำรตอบคำถำมปำกเปล่ำ และให้ตัวแทนออกมำเขียนว่ำ
สัญลักษณ์ไทยมีอะไรบ้ำงบนกระดำนดำ และมอบหมำยภำระงำนให้นักเรียนไปทำเป็นกำรบ้ำน
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมหมำยของสัญลักษณ์ไทย ประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ และกำรปฏิบัตติ น
ที่เหมำะสมในกำรร่วมอนุรักษ์ กำรเห็นคุณค่ำของควำมเป็นไทย

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภำพ/ห้องสมุด
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
๔. กิจกรรมกลุม่
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ชิ้นงำนจำกใบงำน
๒. กำรปฏิบัติตนทีด่ ีในกำรอนุรักษ์
สัญลักษณ์ไทย
การวัดและการประเมิน
วิธีการ
๑. สังเกตกำรทำงำน
๒. ทำใบงำน/แบบทดสอบ
เครื่องมือ
๑. ใบงำนที่ ๐๑ บอกสัญลักษณ์ของ
ควำมเป็นไทยได้อย่ำงน้อย ๑ อย่ำง
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนร้อยละ ๖๐
๒. ควำมเรียบร้อยของชิ้นงำนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. สิ่งที่แสดงควำมเป็นไทยเป็นควำมหมำยตำมข้อใด
ก. เวลำในประเทศไทย
ข. เอกลักษณ์ของชำติไทย
ค. สินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย
๒. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด
ก. แผนที่ประเทศไทย พระพุทธรูป
ข. กำรทักทำยด้วยกำรจับมือ พระพุทธรูป
ค. แผนที่ประเทศไทย กำรทักทำยด้วยกำรจับมือ
๓. สีน้ำเงินของธงชำติไทยมีควำมหมำยตำมข้อใด
ก. ชำติ
ข. ศำสนำ
ค. พระมหำกษัตริย์
๔. ธงไตรรงค์ แปลว่ำอะไร
ก. ธงผ้ำ
ข. ธงสำมสี
ค. ธงธรรมจักร
๕. ในเวลำ 08.00 น. นักเรียนควรปฏิบัติตำมข้อใด
ก. ไหว้ญำติผู้ใหญ่
ข. สวดมนต์ไหว้พระ
ค. ยืนตรงเคำรพธงชำติ
๖. ข้อใดเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ก. มัสยิด
ข. สวนสำธำรณะ
ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ
๗. เรำควรศึกษำสถำนที่สำคัญในชุมชนหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่สมควร เพรำะเสียเวลำ
ข. สมควร เพรำะเรำเป็นคนไทยจะได้เกิดควำมภำคภูมิใจ
ค. สมควร เพรำะสถำนที่เหล่ำนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรำ

๘. เรำจะมีส่วนในกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยได้อย่ำงไร
ก. วำดภำพโบรำณสถำนต่ำงๆ
ข. ซื้อสินค้ำที่ระลึกจำกสถำนที่ต่ำงๆ
ค. ดูแลรักษำโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ
๙. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แสดงควำมเป็นไทยในท้องถิ่น
ก. ตุ๊กตำชำววัง
ข. ขนมเบเกอรี่
ค. ปลำตะเพียนสำน
๑๐. ถ้ำต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของคนในอดีต ควรไปที่ใด
ก. วัด
ข. พิพิธภัณฑ์
ค. โบสถ์คริสต์

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข
ค
ข
ข

บ ๙.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพสัญลักษณ์ที่แสดงถึงควำมเป็นไทยมำ ๑ รำยกำร โดยเลือกสัญลักษณ์ที่
นักเรียนชอบมำกที่สุดพร้อมกับบอกชื่อลงในกรอบด้ำนล่ำง

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

ชื่อ...........................................................สกุล.....................................................................ชั้น
.........................

ใบความรู้สาหรับครู
ใบความรู้/บัตรภาพสาหรับนักเรียน ชั้น ป. ๑ เรื่องสัญลักษณ์ไทย

สัญลักษณ์ประจาชาติไทย
กำรกำหนดสัญลักษณ์ประจำชำติ ไทย (Nation Identity) และกำรส่งเสริมสัญลักษณ์ประจำชำติไทยเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริม ภำพลักษณ์ประเทศไทยให้มีผลระยะยำวซึ่งคณะกรรมกำรเอกลักษณ์
ของชำติได้ศึกษำและรวบรวมข้อมูลแล้ว จึงกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชำติไทย ๓ สิ่งคือ
๑. สัตว์ประจำชำติไทย คือ "ช้ำงไทย" Chang Thai (Elephant หรือ Elephas Maximas)
๒. ดอกไม้ประจำชำติ คือ "ดอกรำชพฤกษ์" (คูน) Ratchapruek (Cassia fistula Linn.)
๓. สถำปัตยกรรมประจำชำติ คือ "ศำลำไทย" Sala Thai (Pavilion)
คงทรำบกันดีแล้วว่ำ สัตว์ ดอกไม้ และสถำปัตยกรรม ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชำติ คือ "ช้ำงไทย" หรือ
"Chang Thai" (Elephant) ดอกรำชพฤกษ์ หรือ Ratchaphruek (Cassia fistula Linn) และ "ศำลำไทย" หรือ
"Sala Thai" (Pavilion) แต่บำงท่ำนอำจยังมีไม่ทรำบเหตุผลที่คณะกรรมกำรเอกลักษณ์ของชำติ ลงมติเลือก
ช้ำงไทย ดอกรำชพฤกษ์ และศำลำไทย เป็นสัญลักษณ์ประจำชำติ ช้ำงเผือกเป็นสัตว์ที่มีควำมผูกพันเกี่ยวข้องกับ
ประวัติศำสตร์และประเพณีไทยมำยำวนำน อีกทั้งช้ำงไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลำยในสังคมโลก ดังนั้น เพื่อกระตุ้น
สังคมไทยให้ระลึกถึงช้ำง สัตว์คู่บ้ำนคู่เมืองและคู่ป่ำ ทำงรำชกำรจึงกำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนำคม ของทุกปี เป็นวัน
ช้ำงไทย (ภำพช้ำงเผือกบนพื้นแดง เป็นรูปของธงชำติสยำม ปี พ.ศ.๒๓๙๘- ๒๔๕๙) ส่วนดอกรำชพฤกษ์ หรือ คูน
เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลำย มีในทุกภำค ใช้ประโยชน์ได้สำรพัด เช่น ฝักเป็นสมุนไพรในตำรับแพทย์แผน
โบรำณ แก่นแข็งใช้ทำเสำเรือน เป็นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนำมและอำถรรพ์ แก่นไม้เคยใช้ในพิธีสำคัญ ๆ มำก่อน เช่น
พิธีลงหลักเมือง เป็นต้นไม้ที่มีอำยุยืนนำนและทนทำน มีทรวดทรงและพุ่มงำน ดอกเหลืองอร่ำมเต็มต้นเป็น
สัญลักษณ์แห่งพุทธศำสนำ สำหรับศำลำไทย เป็นสถำปัตยกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญำช่ำงไทย มีควำมสง่ำงำมที่โดด
เด่นจำกสถำปัตยกรรมชำติอื่น จึงสมควรที่จะรักษำเอกลักษณ์และส่งเสริมให้ชำวต่ำงชำติได้มีโอกำสชื่นชมศำลำไทย

คุณภำพของผลงำน

กำรนำเสนอผลงำน

คะแนน ๔

กำรตั้งใจ/ควำมรับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

สรุปผล

กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน

เลข
ที่

รักควำมเป็นไทย

แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ชั้น ป. ๑

๔

๔

๔

๔

รวม
(๒๐)

ผ่าน ไม่
ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
( ……………………………….. )
เกณฑ์การประเมิน
๔ หมำยถึง ทำได้ดีมำก
๓ หมำยถึง ทำได้ดี
๒ หมำยถึง ทำได้พอใช้
๑ หมำยถึง ควรปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสิน ผ่ำนเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๖๐
ผ่ำน
หมำยถึง ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป
ไม่ผ่ำน หมำยถึง ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินต่ำกว่ำ ๑๒ คะแนน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน การแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์ของชาติไทย
เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยที่แสดงถึงชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์เป็นสิ่งที่เรำคนไทยควรแสดงควำม
เคำรพโดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ กำรถอนสำยบัว และกำรไหว้ให้ถูกต้อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรให้นักเรียนดูสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยที่แสดงถึงชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์เป็นสิ่งที่เรำคน
ไทยควรแสดงควำมเคำรพโดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ กำรถอนสำยบัว และกำรไหว้ให้ถูกต้องครูเสริม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- กำรทำใบงำนและชิ้นงำนจำกใบงำน
การวัดผลประเมินผล
๑.คะแนนจำกใบงำนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒.ควำมตั้งใจในกำรทำกิจกรรม ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการแสดงความเคารพต่อ
สัญลักษณ์ของชาติไทย บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม

ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพสัญลักษณ์ของชำติ ศำสนำ และพระมหำ กษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับกำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไร เมื่อเข้ำแถวเชิญธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไร เมื่อเห็นพระพุทธรูป
- นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่ำงไร เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบำรมี
๒. นักเรียนศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย จำกใบควำมรู้
๓. ครูให้นักเรียนฝึกแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย โดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ กำรถอนสำยบัว และกำรไหว้ ตำมแบบอย่ำง

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

ที่ครูทำให้ดู
๔. ครูให้นักเรียนนำควำมรู้และวิธีกำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย โดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ กำรถอนสำยบัว และกำร
ไหว้ไปปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำในกำรร้อง เพลงชำติ กำรสวดมนต์ กำรกล่ำวคำปฏิญำณตน และกำรร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี
โดยครูคอยสังเกตอย่ำงใกล้ชิด
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงเรื่องสัญลักษณ์ไทยมีอะไรบ้ำง และกำรร่วมกันอนุรักษ์อย่ำงไร
- ประเมินผลจำกกำรร่วมกิจกรรมจำกกำรทำใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์
ของชาติไทยบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และภาษาไทย จานวน ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา (๓ ชั่วโมง)
- สัญลักษณ์สำคัญของชำติไท
- กำรเคำรพธงชำติ กำรร้องเพลงชำติ
และเพลงสรรเสริญพระบำรมี กำร
เคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์ กำรเคำรพ
ศำสนวัตถุ ศำสนสถำน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบำยวิธีกำรแสดงควำมเคำรพต่อ
สัญลักษณ์สำคัญของชำติไทยได้
๒. ปฏิบัตติ นต่อสัญลักษณ์สำคัญของ
ชำติไทย โดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ
กำรถอนสำยบัว และกำรไหว้ได้ถกู ต้อง
ทักษะ
๑. ปฏิบัติตนในกำรแสดงควำม
จงรักภักดีชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ได้
๒. กำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์
๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้
๔.รักควำมเป็นไทย

กิจกรรม (เวลำ ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูบัตรภำพสัญลักษณ์ของชำติ ศำสนำ และพระมหำ กษัตริย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของ
ชำติไทยครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกีย่ วกับกำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย
ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- นักเรียนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร เมื่อเข้ำแถวเชิญธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ
- นักเรียนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร เมื่อเห็นพระพุทธรูป
- นักเรียนควรปฏิบตั ิตนอย่ำงไร เมือ่ ได้ยินเพลงสรรเสริญพระบำรมี
๒. นักเรียนศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย จำกใบควำมรู้
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนฝึกแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย โดยกำรยืนตรง กำรโค้งคำนับ กำร
ถอนสำยบัว และกำรไหว้ ตำมแบบอย่ำงที่ครูทำให้ดู
๔. ครูให้นักเรียนนำควำมรู้และวิธกี ำรแสดงควำมเคำรพต่อสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย โดยกำรยืนตรง
กำรโค้งคำนับ กำรถอนสำยบัว และกำรไหว้ไปปฏิบัติกจิ กรรมหน้ำเสำธงตอนเช้ำในกำรร้อง เพลงชำติ
กำรสวดมนต์ กำรกล่ำวคำปฏิญำณตน และกำรร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี โดยครูคอยสังเกตอย่ำง
ใกล้ชิด
ขั้นสรุป
๕. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงเรื่องสัญลักษณ์ไทยมีอะไรบ้ำง และกำรร่วมกันอนุรักษ์อย่ำงไร
๖. ประเมินผลจำกกำรร่วมกิจกรรมจำกกำรทำใบงำน
๗. แบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภำพ
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
๔. กิจกรรมกลุม่
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรทำใบงำนและชิ้นงำนจำกใบงำน
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ/เครื่องมือ
๑. กำรสังเกตกำรทำงำน และบันทึกใน
แบบสังเกตกำรทำงำน
๒. แบบทดสอบ
เครื่องมือ
๑. ใบงำนควำมรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. คะแนนจำกใบงำนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ควำมตั้งใจในกำรทำกิจกรรม ได้
คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ใบความรู้
การแสดงความเคารพต่อสัญลักษณ์สาคัญของชาติไทย
สถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์สำคัญของชำติไทย ในฐำนะที่นักเรียนเป็นคน
ไทย
นักเรียนควรให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตน ดังนี้
๑. เมื่อมีกำรเชิญธงชำติขึ้นสู่ยอดเสำ นักเรียนทุกคนควรยืนตรงเพื่อแสดงควำมเคำรพ

๒. ขณะร้องเพลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมี นักเรียนทุกคนควรยืนตรงและถวำยคำนับเพื่อ
แสดงควำมเคำรพในสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

๓. พุทธศำสนิกชนควรแสดงควำมเคำรพต่อศำสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป และกำรเข้ำไปในศำสน
สถำน เช่น โบสถ์ วิหำร วัด ควรแสดงควำมเคำรพด้วยกำรกรำบไหว้และกำรสำรวมกิริยำ มำรยำท



บัตรภาพ สัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ภำพที่ ๑

ภำพที่ ๒

ภำพที่ ๓

ภำพที่ ๔

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย/ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม..........................................................ชั้น..............................เลขที่...................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม
กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รักความเป็นไทย หมำยถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญำไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสม
- ภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
- อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญำไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
ไม่ผ่าน (๐)
๑ มีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่ขยัน อดทนใน
มีควำมมุ่งมั่นทำงำน กำรทำงำน
อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหำและอุปสรรค
ตั้งใจทำงำนให้สำเร็จ

ผ่าน (๑)
ทำงำนด้วยควำม
ขยัน เพื่อให้งำน
เสร็จตำมที่ได้รับ
มอบหมำย

ดี (๒)
ทำงำนด้วยควำม
ขยันและพยำยำม
เพื่อให้งำนเสร็จ
ตำมเป้ำหมำย

๒. นำภูมิปัญญำไทย ไม่สนใจ
มำใช้ให้เหมำะสมใน ภูมปิ ัญญำไทย
วิถีชีวิต ร่วมกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญำไทยสำมำรถ
แนะนำ มีส่วนร่วมใน
กำรสืบทอดภูมิปัญญำ
ไทย

บอกชื่อภูมิปัญญำ บอกชื่อภูมิปัญญำ
ไทยที่ใช้ใท้องถิ่น ไทยที่ใช้ใน
ของตนได้
ท้องถิ่นของตน
และเข้ำร่วม
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญำไทย

ดีเยี่ยม (๓)
ทำงำนด้วยควำมขยัน
และพยำยำมเพื่อให้
งำนเสร็จตำเป้ำหมำย
และชื่นชมผลงำน
ด้วยควำมภำคภูมิใจ
บอกชื่อภูมิปัญญำ
ไทยที่ใช้ในท้องถิ่น
ของตน เข้ำร่วมและ
ชักชวนคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อน
เข้ำร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภูมิ
ปัญญำไทย

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน วัฒนธรรมในชุมชน

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณค่ำและควำมสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึง ควำมเชื่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน จึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนในกำรไปศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ทำงประเพณีและวัฒนธรรม
ในชุมชน
ครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทำงประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนตำมโอกำสอันสมควร
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรคำ/บัตรภำพประเพณีวัฒนธรรมไทย
- ใบควำมรู้ .ใบงำน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ผลงำนตำมใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องวัฒนธรรมในชุมชน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
ขั้นสอน
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำควำมเป็นมำของชุมชน
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ศึกษำประเพณี วัฒนธรรม ที่สำคัญของชุมชนเกี่ยวกับ ประเพณีเกี่ยวกับควำมเชื่อ วิถีชีวิต และศำสนำ บันทึก
สำระสำคัญประเพณี วัฒนธรรมในใบงำน นักเรียนแสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ร่วมกันพิจำรณำข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ทำงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ควำมสำคัญควำมเชื่อเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และวิธีกำรกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ทำใบงำนที่ ๐๑ ระบำยสี และเขียนชื่อประเพณี วัฒนธรรม
๓. ครูและนักเรียนร่วมสรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำคัญ กำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และบันทึกในสมุดบันทึก
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องวัฒนธรรมในชุมชน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น
- คุณค่ำและควำมสำคัญ
ของแหล่งเรียนรู้ทำงประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
จุดประสงค์
ความรู้
๑. รู้และเข้ำใจ ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
๒. บอกควำมสำคัญ กิจกรรมของ
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
๓. บอกแหล่งเรียนรู้ทำง
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
ทักษะ
๑. สื่อสำรและเล่ำเรื่อง
๒. นำเสนอข้อมูล
๓. กระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียน ร่วมสนทนำ ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับผลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ
เรื่องรำวของชุมชนจำกจำกอดีตถึงปัจจุบัน จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เกี่ยวกับแหล่งที่มำ
หลักฐำนปัญหำอุปสรรค
ขั้นสอน
๒. ครูนำบัตรคำ/บัตรภำพกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ร่วมสนทนำ
ซักถำม แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับลักษณะของประเพณีวัฒนธรรม เกี่ยวกับควำมเชื่อ
ควำมสำคัญ กิจกรรมที่ปฏิบัติ ครูอธิบำยและแนะนำเพิ่มเติมลักษณะของประเพณีกับ
วัฒนธรรม
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ และศึกษำจำกสื่อ/แหล่งเรียนรู้
ในชุมชนโดยศึกษำประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน แยกหัวข้อ คือประเพณี
วัฒนธรรม เกี่ยวกับควำมเชื่อวิถีชีวิต และศำสนำ บันทึกสำระสำคัญประเพณีวัฒนธรรม
ที่ศึกษำ ลงในใบงำนที่ ๐๑ และร่วมเขียนโครงเรื่องแสดงบทบำทสมมติ
๔. ครูมอบหมำยให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำเรื่องรำวของชุมชนจำกอดีตถึง
ปัจจุบัน ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ
ของชุมชน
๕. นักเรียน แสดงบทบำทสมมติเกี่ยวกับประเพณีของชุมชน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทำงประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
ลักษณะประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และวิธีกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนครู
นำเสนอประเพณีวัฒนธรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจำกที่นักเรียนนำเสนอ กิจกรรมเดี่ยว
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจ ควำมสำคัญ และกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ที่สำคัญของชุมชน บันทึกลงในสมุดบันทึก

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรคำ/บัตรภำพประเพณีวัฒนธรรมไทย
- ใบควำมรู้ .ใบงำน
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ผลงำนตำมใบงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบ
คำถำมกำรนำเสนอผลงำน
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบ
งำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรม
กำรเรียนรู้
วิธีการ
๑. ตรวจผลงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำเรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลงำน
๒. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ด้ำนควำมรู้ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๒. ด้ำนทักษะ ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
๓. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

บ ๙.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง พร้อมติดภำพประกอบ

(ติดภาพ)

6.

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียน คือ

7.

แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของนักเรียนตั้งอยู่ที่จังหวัด
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

______

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม (การแสดงบทบาทสมมติ )
กลุ่มที่.............เรื่อง ...........................................................................................................
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑

รวม

หมายเหตุ

1. ควำมเหมำะสมของบทบำทกำรนำเสนอ
2. ควำมถูกต้องข้อมูล สำระ ควำมรู้
3. ส่วนประกอบอื่นๆและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
คะแนนรวม
*

ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖ ขึ้นไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์

๓

เกณฑ์กำรให้คะแนน / ระดับคุณภำพ
๒

ประเด็นกำรประเมิน
๑. ควำมเหมำะสมของ แสดงบทบำท
แสดงบทบำท
บทบำทกำรนำเสนอ เหมำะสม เสียงดังฟัง เหมำะสม เสียงดัง
ชัด ลีลำประกอบดีมำก ปำนกลำง ลีลำ
ประกอบดี
๒. ควำมถูกต้อง
เนื้อหำสำระถูกต้อง
เนื้อหำสำระถูกต้อง
ข้อมูล สำระ ควำมรู้ ครบถ้วน
เป็นส่วนมำก
๓. ส่วนประกอบอื่นๆ มีกำรนำอุปกรณ์มำ
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
และควำมคิดริเริ่ม
ประกอบกำรนำเสนอ ประกอบกำรนำเสนอ
สร้ำงสรรค์
ดีมำก
ดี

๑

แสดงบทบำท
เหมำะสม เสียง
เบำ ลีลำประกอบ
ค่อนข้ำงน้อย
เนื้อหำสำระถูกต้อง
เป็นส่วนน้อย
มีกำรนำอุปกรณ์มำ
ประกอบกำรนำเสนอ
ค่อนข้ำงน้อย

แบบประเมินผลงาน/กิจกรรมเป็นรายบุคคล

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ ๔
ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๒๐

๔

๑๖–๒๐ คะแนน
๑๒–๑๕ คะแนน
๘–๑๑ คะแนน
๐–๗ คะแนน

เกณฑ์การผ่าน ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ หรือคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป

ไม่ผ่ำน

รวมคะแนน

๕

ผ่ำน

กำรนำไปใช้ประโยชน์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รูปแบบกำรนำเสนอผลงำน

ชื่อ–สกุล

ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ที่

ผลการ
ประเมิน

ควำมถูกต้องของผลงำน/กิจกรรม

รายการประเมิน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำ แต่งกำย
เหมำะสมรักษำ
ระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง
พร้อมทั้งมีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน

๓
ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎ
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
กติกำรับผิดชอบ รับผิดชอบงำนที่
งำนที่ได้รับ
ได้รับมอบหมำย
มอบหมำยตรงต่อ
เวลำ
ศึกษำเอกสำรและ ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
สิ่งที่เป็นควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นมีคุณค่ำและมีประโยชน์ ซึ่งทุกคนควรตระหนักถึงควำมสำคัญและร่วมกัน
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น ครูสำมำรถปรับกิจกรรมกำรศึกษำค้นคว้ำได้ตำม
บริบทของท้องถิ่นนั้น
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบควำมรู้
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
- ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำภูมิปัญญำไทย
-. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม
- ประเมินคุณธรรม

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์อุทยำนประวัติศำสตร์อยุธยำ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นตำมประเด็นที่กำหนด
๒. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ แม้อุทยำนประวัติศำสตร์อยุธยำ จะเหลือแต่ซำกปรักหักพัง ทรุดโทรมไปตำมกำลเวลำแต่คนใน
ท้องถิ่นหรือประชำชนคนไทยก็ยังคงรัก หวงแหน ผูกพัน และภำคภูมิใจว่ำ ครั้งหนึ่งสถำนที่แห่งนี้เคยเป็นรำชธำนีที่ยิ่งใหญ่
เจริญรุ่งเรือง และเป็นสถำนที่ที่บรรพบุรุษเคยสละเลือดเนื้อเพื่อรักษำเอกรำชให้ลูกหลำนอย่ำงเรำได้มีแผ่นดินอยู่
๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) แล้วให้ แต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนควำมรู้เรื่อง แหล่งวัฒนธรรมใน
ชุมชน จำกหนังสือเรียน
๔. ครูทำสลำกชื่อจังหวัดต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม จำกนั้นให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมำจับสลำก แล้วร่วมกันวิเครำะห์
และตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
1) จังหวัดที่นักเรียนจับสลำกได้ คือจังหวัดอะไร
2) จังหวัดที่นักเรียนจับสลำกได้มีแหล่งวัฒนธรรมอะไร
3) แหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ มีควำมสำคัญอย่ำงไร
4) นักเรียนคิดว่ำ คนในท้องถิ่นรู้สึกอย่ำงไรกับแหล่งวัฒนธรรม ในท้องถิ่นของตนเอง
5) คนในท้องถิ่นมีกำรแสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่ำงไร
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอ
ผลงำนในใบงำนที่ 3.1 หน้ำชั้นเรียน
๖. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น่ำภำคภูมิใจในท้องถิ่นทำให้เรำมีควำมรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น จนได้ว่ำ ในแต่ละท้องถิ่นจะมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำที่
คนในท้องถิ่นรัก หวงแหน และภำคภูมิใจ ซึ่งเรำควรช่วยกันดูแล รักษำ และอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมเหล่ำนี้ให้คงอยู่สืบไป
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องความภาคภูมิในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ขอบเขตเนื้อหา
- ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา กิจกรรม

- ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

๑. ครูให้นักเรียนดูวดี ิทัศน์อุทยำนประวัติศำสตร์อยุธยำ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นตำม
ประเด็นที่กำหนด
๒. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ แม้อุทยำนประวัติศำสตร์อยุธยำ จะเหลือแต่ซำกปรักหักพัง ทรุดโทรมไป
ตำมกำลเวลำแต่คนในท้องถิ่นหรือประชำชนคนไทยก็ยังคงรัก หวงแหน ผูกพัน และภำคภูมิใจว่ำ ครั้ง
หนึ่งสถำนที่แห่งนี้เคยเป็นรำชธำนีที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรือง และเป็นสถำนที่ที่บรรพบุรุษเคยสละเลือดเนื้อ
เพื่อรักษำเอกรำชให้ลูกหลำนอย่ำงเรำได้มีแผ่นดินอยู่

ได้
จุดประสงค์
ความรู้
- ระบุสิ่งที่ตนรักและภำคภูมิใจ
ในท้องถิ่น
- บอกควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเองได้
ทักษะ
๑. ทักษะกำรให้เหตุผล
๒. ทักษะกำรสรุปลงควำมเห็น
๓. ทักษะกำรระบุ
๔. ทักษะกระบวนกำรกลุม่

คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ควำมรับผิดชอบ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบควำมรู้
- ใบงำน

ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำไทย
-. หนังสือเล่มเล็กเรื่องภูมิปญ
ั ญำไทย

ขั้นสอน
๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม (จำกแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1) แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนควำมรูเ้ รือ่ ง
แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน จำกหนังสือเรียน
๔. ครูทำสลำกชื่อจังหวัดต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม จำกนั้นให้ตัวแทนของแต่ละกลุม่ ออกมำจับสลำก แล้ว
ร่วมกันวิเครำะห์ และตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
1) จังหวัดที่นักเรียนจับสลำกได้ คือจังหวัดอะไร
2) จังหวัดที่นักเรียนจับสลำกได้มีแหล่งวัฒนธรรมอะไร
3) แหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ มีควำมสำคัญอย่ำงไร
4) นักเรียนคิดว่ำ คนในท้องถิ่นรู้สึกอย่ำงไรกับแหล่งวัฒนธรรม ในท้องถิ่นของตนเอง
คนในท้องถิ่นมีกำรแสดงออกถึงควำมภำคภูมิใจในแหล่งวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่ำงไร
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันทำใบงำนที่ 3.1 เรื่อง ควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น แล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละ
กลุ่มออกมำนำเสนอผลงำนในใบงำนที่ 3.1 หน้ำชั้นเรียน
๖. ครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น่ำภำคภูมใิ จในท้องถิ่นทำให้เรำมีควำมรักและ
ภำคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น จนได้ว่ำ ในแต่ละท้องถิ่นจะมีแหล่ง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่ำที่คนในท้องถิ่นรัก หวงแหน และภำคภูมิใจ ซึ่งเรำควรช่วยกันดูแล รักษำ และ
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมเหล่ำนีใ้ ห้คงอยู่สืบไป
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำ
ภูมิปัญญำไทย
๒. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
กำรทำงำนกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๑. ประเมินควำมรู้จำกใบงำน
๒. สังเกตกำรร่วมกิจกรรมกำร
เรียนรู้
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้
๒. แบบประเมินผลงำน
เกณฑ์กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ ๖๐

บ ๙.๒/ผ ๕-๐๒

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพหรือติดภำพสิ่งที่เป็นควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่น แล้วบันทึกข้อมูล

๑.ฉันอำศัยอยู่ในท้องถิ่น

๒.ท้องถิ่นที่ฉันอำศัยอยู่มีสิ่งที่น่ำภำคภูมิใจ คือ
๓.สิ่งนี้มีคุณค่ำต่อท้องถิ่นของฉัน ดังนี้

แบบสังเกตการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมำย / ลงในรำยกำรที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

พฤติกรรม

มี

ไม่มี

หมำยเหตุ

กำรวำงแผน
กำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของสมำชิก
หัวหน้ำกลุ่มและสมำชิกในกำรทำงำน
ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
กำรแสดงควำมคิดเห็น
กำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
กำรนำเสนอผลงำน
กำรปรับปรุงงำน
ควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม
ผลงำนสำเร็จ

เกณฑ์การประเมิน
๙ - ๑๐ ดีมำก
๗ - ๘ ดี
๕ - ๖ ปำนกลำง
๐ - ๔ ปรับปรุง

สมาชิกกลุ่ม
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ-สกุล....................................................................เลขที่...........ชั้น................

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคะแนน

๔

 ไม่ผ่ำน

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๓. ควำมรับผิดชอบ

 ไม่ผ่ำน
ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

รายการประเมิน

๔

๑
๒
๓
๔

เกณฑ์การผ่าน จะต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
เกณฑ์การสังเกตคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคะแนน
๔
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่งกำยเหมำะสม
รักษำระเบียบวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน ปรึกษำ
ครูและฝึกปฏิบัติได้
ถูกต้องพร้อมทั้งมีควำม
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
๓. ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ตรงต่อเวลำทุกครั้ง

๓

๒

๑

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำแต่งกำย
เหมำะสม
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้อง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ ปฏิบัติตำมกฎ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ กติกำรับผิดชอบ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ งำนที่ได้รับ
มอบหมำย
ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน
ปรึกษำครู

ศึกษำเอกสำรและ
สอบถำมเพื่อน

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่
ได้รับมอบหมำยตรง
ต่อเวลำเป็นบำงครั้ง

ปฏิบัติตำมกฎกติกำ
รับผิดชอบงำนที่ได้รับ
มอบหมำยตรงต่อเวลำ
แต่ต้องคอยเตือน

ปฏิบัติตำมกฎ
กติกำรับผิดชอบ
งำนที่ได้รับ
มอบหมำย

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. เรำจะมีส่วนในกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยได้อย่ำงไร
ก. วำดภำพโบรำณสถำนต่ำงๆ
ข. ซื้อสินค้ำที่ระลึกจำกสถำนที่ต่ำงๆ
ค. ดูแลรักษำโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ
๒. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด
ก. แผนที่ประเทศไทย พระพุทธรูป
ข. กำรทักทำยด้วยกำรจับมือ พระพุทธรูป
ค. แผนที่ประเทศไทย กำรทักทำยด้วยกำรจับมือ
๓. สิ่งที่แสดงควำมเป็นไทยเป็นควำมหมำยตำมข้อใด
ก. เวลำในประเทศไทย
ข. เอกลักษณ์ของชำติไทย
ค. สินค้ำที่ผลิตในประเทศไทย
๔. สีน้ำเงินของธงชำติไทยมีควำมหมำยตำมข้อใด
ก. ชำติ
ข. ศำสนำ
ค. พระมหำกษัตริย์
๕. ข้อใดเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน
ก. มัสยิด
ข. สวนสำธำรณะ
ค. ห้ำงสรรพสินค้ำ
๖. ถ้ำต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของคนในอดีต ควรไปที่ใด
ก. วัด
ข. พิพิธภัณฑ์
ค. โบสถ์คริสต์
๗. ธงไตรรงค์ แปลว่ำอะไร
ก. ธงผ้ำ
ข. ธงสำมสี
ค. ธงธรรมจักร

๘. ในเวลำ 08.00 น. นักเรียนควรปฏิบัติตำมข้อใด
ก. ไหว้ญำติผู้ใหญ่
ข. สวดมนต์ไหว้พระ
ค. ยืนตรงเคำรพธงชำติ
๙. เรำควรศึกษำสถำนที่สำคัญในชุมชนหรือไม่ เพรำะเหตุใด
ก. ไม่สมควร เพรำะเสียเวลำ
ข. สมควร เพรำะเรำเป็นคนไทยจะได้เกิดควำมภำคภูมิใจ
ค. สมควร เพรำะสถำนที่เหล่ำนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรำ
๑๐. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แสดงควำมเป็นไทยในท้องถิ่น
ก. ตุ๊กตำชำววัง
ข. ขนมเบเกอรี่
ค. ปลำตะเพียนสำน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค
ก
ข
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ข
ค
ข
ข

