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๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ เศรษฐีน๎อย เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา โดยมีกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกน และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และการงานและเทคโนโลยี โดยใช๎ทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย ซึ่งนักเรียนได๎เรียนรู๎ทักษะกระบวนการจากครูผู๎สอนที่อธิบายแนวคิดและองค์
ความรู๎ในชํวงต๎นชั่วโมงจากนั้นจึงให๎นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบรํวมมือรํวมใจ โดยการทางาน
แบบจับคูํหรือเป็นกลุํมยํอย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผู๎สอนจาเป็นต๎องศึกษาหนํวยการเรียนรู๎ลํวงหน๎ากํอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู๎และเตรียมใบงานใบกิจกรรมให๎ครบถ๎วน โดยศึกษาใบความรู๎สาหรับครู แบบทดสอบกํอน
เรียนและหลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลาดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู้ สาหรับใช๎ในการจัดการเรียนรู๎กิจกรรมกลุํมยํอย
กิจกรรมจับคูํและกิจกรรมเดี่ยว โดยใช๎สัญลักษณ์
เอกสารเป็นรูปดาวสีชมพู มี

และสีแสดงระดับชั้นเรียน เชํน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

จานวน ๒ ดวง

๓.๒ เกม บั ต รค า และบั ต รภาพ ใช๎ ป ระกอบการเรี ย นรู๎ ชํ ว ยสร๎ า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู๎อยํางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
จัดทาเป็นหนํวยการเรียนรู๎ (Learning Unit) โดยผํานการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ นาผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้
เกิดคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในด้ านการดารงตนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมี
ระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และการมีสติ รู้คิด รู้ทา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรศึกษาแผนการ
จัดการเรียนรู้นี้ให้ละเอียดจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ให้พร้อม ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และ

ข


สามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ และการเรียนรู้ของนักเรียนได้ สาหรับภาคเรียนที่ ๑
กำรเรียนรู้ของนักเรียนได้ สำหรับภำคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๕ หน่วย ดังนี้
ประกอบด๎วย หนํ
วย ดังนนี้อ้ ย
หน่ววยการเรี
ยกำรเรียยนรู
นรู๎ ้ท๕ี่ ๑หนํเศรษฐี
วยการเรี
เศรษฐีชนีว๎อีเป็ย นสุข
หน่หนํ
วยกำรเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๒๎ที่ ๑สุขภำพดี
วยการเรี
หน่หนํ
วยกำรเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๔๎ที่ ๒คนดีสุขศภาพดี
รีแผ่นดิชีวนีเป็นสุข
วยการเรี
ผํนดิำนงสรรค์
หน่หนํ
วยกำรเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๖๎ที่ ๔เด็กคนดี
ไทยหัศรีวแใจสร้
วยการเรี
หน่หนํ
วยกำรเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๘๎ที่ ๖สุนเด็
ทรีกยไทยหั
์ศิลป์ วใจสร๎างสรรค์
หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๘ สุนทรียศิ์ศลิ ปป์
๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๕.
๕ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กาหนดให้
การจัยดนรู
ทาแผนการจั
การเรียยนรู
ํ มสาระการเรีวยยหน่
นรู๎บวูรยย่ณาการ
ประถมศึ
ษาปีที่ ๒ วย
สอดคล้องกับหน่วยการเรี
้ ใน ๑ หน่ดวยการเรี
นรู๎ ้จกลุะประกอบไปด้
อย แต่ชัล้นะหน่
วยย่อกยประกอบด้
าหนดให
อดคล
องกั้ บแต่
หน
ยการเรียนรู
วยการเรี
ยนรู
จะประกอบไปด
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อจุยดอแต
ะหน
วกยย
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นรูด ๎ ในการเรี
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ว้จยการเรี
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๎จวะประกอบไปด๎
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ย ลแตํ
ละหนํ
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
ยหนํ
นรู
ะประกอบด้
ย ขอบเขตเนื
้อหา
ประสงค์
ารเรี
ยํประกอบด
อยประกอบด๎
๎ ดองค์
ประกอบของแผนในสํ
วนของขอบเขตเนื
หาและจุ
ประสงค์
วยยแผนการจั
ยนรูยนรู
 องค
ประกอบชองแผนในส
วนของขอบเขตเนื
้อ้อหาและจุ
ดดประสงค
กิจกรรมการเรี
นรูว้ ยแผนการจั
สื่อการเรีดการเรี
ยดนรูการเรี
้ และการวั
ประเมิ
นผลการเรียนรู้ สาหรั
บใช้ในการสอนแต่
ละครั้ง แบ่
งเป็นครั้งละ
การเรี
ย
นรู
๎
เขี
ย
นขึ
น
้
ส
าหรั
บ
ใช๎
ใ
นการสอนเป็
น
ชั
่
ว
โมง
แบํ
ง
เป็
น
ชั
่
ว
โมงที
่
๑
ชั
่
ว
โมงที
่
๒
และหรื
อ
ชั
่
ว
โมงที
่
๓ โดย
2 ชั่วโมง สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ /แหล่งเรียนรู้ และการประเมิน แยกตามเนื้อหาและองค์ประกอบของแผน
หาต
น สสําหรั
าหรับบกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรูนรู๎สสื่อื่อ/แหลํ
/ แหล
 และการประเมิ
น แยกตามเนื
เนื้อหาตํ
งเรีงยเรีนรูยนรู
๎ และการประเมิ
น แยกตามเป็
นเนื้อหาและ
แต่มีละแผน
เพืออ่อเนืเนื
ให้่อ่อเงกั
กิงกั
ดนความสะดวกในการสอน
องค์ประกอบของแผน เพื่อให๎เกิดความสะดวกในการสอน
๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
๖. สัญในชุ
ลักดษณ์
ที่ใช้ดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสัญลักษณ์พิมพ์ไว้ในกรอบด้านบนมี
การจั
กรรมการเรียยนรูนรู กลุ
๎ กลุมํมบูสาระการเรี
๎ภาษาไทยสั
ญลักษณ์าพนบน
ิมพ์ไว๎ในกรอบ
รณาการ สัญยลันรูกษณ
พิมพไวในกรอบด
ความหมาย ดังนี้ ในชุดการจัดกิกิจจกรรมการเรี
ด๎มีาคนบนมี
ความหมาย
ดังนี้
วามหมาย
ดังนีบ้ ๕.๑/ผ
๑-๐๑ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อย
่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ใบงานที่ ๐๑
บ.๑.๑/ผ.๑-๐๑ ทีหมายถึ
ง ชั้นประถมศึ
ก ษาปีที่ ๒ บูรณาการ หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑



หนํวยยํอยที่ ๑ แผนการจัดการเรียหมายถึ
นรู๎ที่ ๑ง ใบงานที
่ ๐๑ กษาปีที่ ๒๑
ชั้นประถมศึ




หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑5 หน่วยย่อยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑

ค

เรื่อง

สารบัญ

คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ 1
โครงสร
างของชุ
ดกิจกรรมการเรียนรู
หนํวยการเรี
ยนรูด๎บการจั
ูรณาการ
แนวการจัดการเรียนรูก๎บลุูรณาการ
มบูรณาการ
โครงสร
รณาการ
โครงสร๎างกลุ
งหนํมวบูยการเรี
ยนรู๎บูรณาการ
ส่วนที่ 2
มาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการ
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎หนํวยการเรี
เรียนรูท๎บีู่ร๑ณาการที
เศรษฐีน่ ๑อย
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
ใบสรุปหน๎าหนํวยยํอยที่ ๑
โครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎หนํวยยํอยที่ ๑
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ ๑ ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 สินค๎าและบริการ
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 2 สินค๎าและบริการ
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 3 การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 ผู๎ซื้อหรือผู๎ขาย
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 4 ผู๎ซื้อหรือผู๎ขาย
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
ใบสรุปหน๎าหนํวยยํอยที่ 2
โครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎หนํวยยํอยที่ 2
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 ทางานดีมีความสุข
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 1 ทางานดีมีความสุข
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ง

เรื่อง

สารบั
สารบัญญ(ต(ต่ออ))
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 รายรับรายจํายของตนเอง
และครอบครัว
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 2 รายรับรายจํายของตนเองและครอบครัว
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 3 วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 หลักในการใช๎จํายและการออม
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 4 หลักในการใช๎จํายและการออม
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 การออมเงิน
แนวการจัดการเรียนรู๎
แผนการเรียนรู๎ที่ 5 การออมเงิน

หน้า
111
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๑๑๖
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๑๑๗
123
๑๒๗
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๑๒๘
125
๑๒๙
133
๑๓๗
134
๑๓๘
135
๑๓๙
143
๑๔๗
144
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สวนที่ ๑

22

โครงสร้
โครงสร้าางของชุ
งของชุดดการจั
การจัดดกิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้ ้
หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้บ้บูรูรณาการ
ณาการ ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๒๒

11
เศรษฐี
เศรษฐีนน้อ้อยย

10
10
อาเซี
อาเซียยนศึ
นศึกกษา
ษา

(20
(20ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

(15
(15ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

99
ถิถิ่น่นไทยวิ
ไทยวิไไลศิ
ลศิลลป์ป์
(30
(30ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

(25
(25ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

การเรี
การเรียยนรู
นรู้บ้บูรูรณาการ
ณาการ
ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ี่ ๒๒
(( 220
220 ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

33
เด็เด็กกไทยใฝ่
ไทยใฝ่ดดี ี

(2๐
(2๐ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

44
คนดี
คนดีศศรีรีแแผ่ผ่นนดิดินน

88
สุสุนนทรี
ทรียย์ศ์ศิลิลป์ป์

(20
(20ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

(3๐
(3๐ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))
๗๗
ชีชีววิติตสุสุขขสัสันนต์ต์ใในบ้
นบ้าานของเรา
นของเรา
(๑๖
(๑๖ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

22
สุสุขขภาพดี
ภาพดีชชีวีวีเีเป็ป็นนสุสุขข

55
โลกสวยด้
โลกสวยด้ววยมื
ยมืออเรา
เรา
66

(3๐
(3๐ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

เด็เด็กกไทยหั
ไทยหัววใจสร้
ใจสร้าางสรรค์
งสรรค์
(14
(14ชัชั่ว่วโมง/ปี
โมง/ปี))

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓

3

แนวทางการจั
ดการเรี
แนวทางการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
 กลุ้บมูรบูณาการ
รณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ 1
1. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 1 เศรษฐีน๎อย ( 20 ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หนํวยยํอยที่ 2 ออมไว๎ไมํขัดสน
2. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชัว่ โมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 รักตัวเราเทําฟ้า
 หนํวยยํอยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
 หนํวยยํอยที่ 3 สุขภาพพาอยู
ภาพดีมีสุขํดีมีสุข

3. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 4 คนดีศรีแผํนดิน(20 ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 ต๎นกล๎าคนดี
อยู
 หนํวยยํอยที่ 2 สิสัทงคมน
ธิเด็กาไทย
 หนํวยยํอยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
4. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร๎างสรรค์
(14 ชัว่ โมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 ทํองไปในโลกกว๎าง
 หนํวยยํอยที่ 2 สูํเส๎นทางเศรษฐี
5. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 8 สุนทรียศิ์ศลิ ปป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 กาเนิดงานศิลป์
 หนํวยยํอยที่ 2 จินตนาการหรรษา
าศิฒลปนธรรม
ไทย
 หนํวยยํอยที่ 3 ลีลาวั
 หนํวยยํอยที่ 4 ภูนมาภูิใจในงานศิ
มิปัญญาสูลํสปากล

๔

ภาคเรียนที่ 2
1. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 มุํงมั่นและศรัทธา
 หนํวยยํอยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
 หนํวยยํอยที่ 3 พาจิตแจํมใส
2. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 5 โลกสวยด๎วยมือเรา
(3๐ ชัว่ โมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 รอบตัวนํารู๎
 หนํวยยํอยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
 หนํวยยํอยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
 หนํวยยํอยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล๎อม
3. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ๎านของเรา
(16 ชัว่ โมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 ครอบครัวอุํนจิต
 หนํวยยํอยที่ 2 ชํางคิดซํอมแซม
 หนํวยยํอยที่ 3 เกษตรกรรมคู
ผักสวนครัวรั้วบกิานนได๎
ใหเยปั่งนยืจริน ง
 หนํวยยํอยที่ 4 สานฝ
บํมเลี้ยนงให๎
4. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์(30 ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 ย๎อนรอยไทย
 หนํวยยํอยที่ 2 ภูมิใจในท๎องถิ่น
 หนํวยยํอยที่ 3 แผํนดินไทยแผํนดินทอง
5. หนํวยการเรียนรู๎ที่ 10 อาเซียนศึกษา(15 ชั่วโมง)
 หนํวยยํอยที่ 1 เพื่อนบ
นบ๎านของเรา
นฉัน
 หนํวยยํอยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงสร้
างกลุ
นรู้บูรณาการ
โครงสร
างกลุ
มบู่มรสาระการเรี
ณาการ ชั้นยประถมศึ
กษาปที่ ๒
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. สส๓.๑
๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔

มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๘
มฐ.
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
มฐ.
มฐ.งง๑.๑
๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓

มฐ.
๒.๑
มฐ งง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน
- ที่มาของรายได๎และรายจํายของตนเองและ
ครอบครัว
- การบันทึกรายรับรายจํายของตนเอง
- ผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎และ
การออม

เวลา
(ชั่วโมง)
20

- การแลกเปลี่ยนสินค๎าบริการโดยวิธีตําง ๆ
- ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
- การอํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง
ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆได๎ถูกต๎อง
- ความหมายของคาและข๎อความที่อําน
- การตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่อําน
- มารยาทในการอําน
- การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อ
ชํวยเหลือตนเองและครอบครัว
- การใช๎วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการ
ทางานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด
- การทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยํางปลอดภัย
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ.
มฐ.ศศ๑.๑
๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
มฐ.
มฐ. พพ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/
2

สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๑.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒

๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การวาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ๎าน
- ระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว
- ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายใน
- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
- บทบาทหน๎าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
- ความสาคัญของเพื่อน
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย
- การควบคุมการเคลื่อนไหวรํางกายขณะอยูํ
กับที่ เคลื่อนที่ และใช๎อุปกรณ์ประกอบ
- การเลํนเกมเบ็ดเตล็ดและเข๎ารํวมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเลํนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต๎น
ทั้งแบบอยูํกับที่ เคลื่อนที่และใช๎อุปกรณ์
ประกอบ
- การออกกาลังกายและเลํนเกมได๎ด๎วยตนเอง
อยํางสนุกสนาน
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและข๎อตกลงในการเลํน
เกมเป็นกลุํมสนุกสนาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๕
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๕
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ของใช๎และของเลํนที่มีผลเสียตํอสุขภาพ
- อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้าและทางบก
- ยาสามัญประจาบ๎าน และการใช๎ยาตาม
คาแนะนา
- โทษของสารเสพติดสารอันตรายใกล๎ตัวและ
วิธีการป้องกัน
- ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
- อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย
และแสดงการหนีไฟ
- อธิบายถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน
- อํานข๎อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือข๎อแนะนา
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเลําเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู๎และ
ความบันเทิง
- แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท๎อนอารมณ์ของ
ตนเองอยํางอิสระ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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หน่วย
ที่
๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๒.
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๔

ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๖

ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๗
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป๒/๑
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๒

๘

สาระการเรียนรู้
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
- พุทธประวัติตั้งแตํประสูติจนถึงการออกผนวช
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- แบบอยํางการดาเนินชีวิตและข๎อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเลําและศาสนิกชน
- ความหมายและความสาคัญ การเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
- การทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา
- คุณคําและสวดมนต์ แผํเมตตามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
- ศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
รอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
- การท่องบทกลอนร้องเพลง เกี่ยวกับศาสนา
- การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐
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หน่วย
ที่
๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
คนดีศรี
แผ่นดิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๗

5

โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ และ หน๎าทีท่ ี่ต๎องปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน
- การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกตําง
กัน โดยปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ ของตนเองและผู๎อื่น

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- ความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว ในฐานะเป็นสํวนหนึง่ ของชุมชน
- บทบาทหรือผู๎มีบทบาท อานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
- ร๎องเพลงงําย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

- สิ่งตํางๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และทีมนุษย์สร๎างขึ้น
- ความสัมพันธ์ของตาแหนํง ระยะ ทิศของสิ่ง
ตํางๆรอบตัว
- ทิศหลัก(เหนือ ตะวันออก ใต๎ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตาแหนํงสิ่งตํางๆในห๎องเรียน
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

30

- สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพที่มีผลตํอความ
เป็นอยูํของมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อมตกที่อยูํ
รอบตัว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

9

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ป.๒/๒

มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎
มฐ. ท 3.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎
๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้างสรรค์

- อิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมที่สํงผลตํอการปฏิบัติ
ตนอยํางเหมาะสม
- การปฎิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล๎อมที่บ๎าน
และชั้นเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)

- ทักษะการทางานอยํางกระตือรือร๎น ตรงเวลา
ปลอดภัยเพื่อชํวยเหลือตนเองโดยใช๎วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมืองํายๆ
- รูปรําง ลักษณะและขนาดของสิ่งตําง ๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น
- แสดงความรู๎สึกที่มีตํอธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อมรอบตัว
- วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู๎สึกของตนเอง

ป.๒/2 - การเขียนเรื่องสั้นๆ
ป.2/3
ป.2/1
ป.๒/3
ป.๒/5
ป.๒/6
ป.๒/7

มฐ. ง ๒.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๔

๑๐

สาระการเรียนรู้

- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาและคาสั่ง
- การฟังและพูดแสดงความรู๎สึก
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน
- มารยาทการฟัง

- สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวันถูกสร๎างมา
ให๎มีรูปรํางที่แตกตํางกันตามหน๎าที่ใช๎สอย
- การสร๎างของเลํนหรือของใช๎อยํางเป็น
ขั้นตอน
- ภาพรําง ๒ มิติหรือภาพ ๒ มิติ
- การใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ ให๎เหมาะสมและ
ถูกวิธี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔
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หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๓

มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดต๎องรู๎ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๗
มฐ. พพ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู๎ ป.๒/๑
7

ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้านของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู๎ ป.๒/๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การนาข๎อมูลไปใช๎ในการดาเนินชีวิต
- แหลํงข๎อมูล
- การรวบรวมข๎อมูล
- ประโยชน์ของแหลํงข๎อมูล
- การรักษาแหลํงข๎อมูล
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- เส๎น สี รูปรําง รูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
- การใช๎วัสดุ อุปกรณ์ สร๎างงานทัศนศิลป์ ๓
มิติ
- การวาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราว
- ลักษณะและหน๎าที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
-ทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อ
ชํวยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อสร๎าง
ลักษณะนิสัยด๎านความประหยัด ปลอดภัย
และสะอาด

มฐ.ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๔

-สิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวันมีหน๎าที่ใช๎
สอยแตกตํางกัน มีประโยชน์ในการทาให๎ความ
เป็นอยูํของมนุษย์ดีขึ้น
-การสร๎างของเลํนหรือของใช๎อยํางมีความคิด
สร๎างสรรค์

มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๒

-รวบรวมข๎อมูลที่สนใจจากแหลํงข๎อมูลที่
เชื่อถือได๎
-ประโยชน์และการรักษาแหลํงข๎อมูล

1๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑
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หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑
มฐ. ศ๑.๑
หน่วย ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๓
ที่
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔
มฐ.งศ๑.๑
๑.๑
๘ สุนทรียศิลป์ มฐ.
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ค๎อวรรู
งรู๎๎ ป.๑/๑
ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๑/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๑/๓
ตัมฐ.ง
วชี้วัด๓.๑
ที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔
มฐ. ส ๒.๒
งรู๎๎ ป.๑/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๑/๓
ตัมฐ.
วชี้วพัดที๒.๑
่ต๎องรู๎ ป.๒/๗
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๑/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๘
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๑/๓
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒

๑๒

สาระการเรียนรู้
- การยอมรับความคิด ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกตํางกันโดย
ปราศจากอคติ
12
- เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู๎อื่น
- วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
- สร๎างงานศิลป์ตํางๆ โดยใช๎ทัศนธาตุที่เน๎นเส๎น
สาระการเรียนรู้
รูปรําง
างานอยํ
างกระตือรือแร๎ละ
น ตรงเวลา
-- รูทัปกร่ษะการท
าง รูปทรงที
่พบในธรรมชาติ
และปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
- ใช๎วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองํายๆในการ
-ดารงชี
ทัศนธาตุ
วิต ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทั- ศจัดนศิเก็ลบป์อุโปดยเน้
่องเส้ยนและของใช๎
น สี รูปร่าง สและ
กรณ์นกเรืารเรี
ํวนตัว
รู- ปดูทรง
แลตนเองในการแตํงกาย
- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุ
ที- ่เข๎น้อนมูเส้ลทีน่นํารูสนใจ
ปร่าง
-- ทัแหลํ
ง
ข๎
อ
มู
ล
ที่อยูํใกล๎ตัววัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
กษะพื้นฐานในการใช้
ทั- ศความหมายและความแตกตํ
นศิลป์ 3 มิติ
างของอานาจ
-ตามบทบาท
การสร้างภาพปะติ
ด
โดยการตั
ดหรืวอและ
ฉีก
สิทธิหน๎าที่ในครอบครั
กระดาษ
โรงเรียน
กิจกรรมตามกระบวนประชาธิ
ปไตยใน่ยวกับ
- การวาดภาพเพื
่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี
ครอบครัววของ ตนเองและเพื่อนบ้าน
ครอบครั
- การบรรยายงานทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
- สมาชิกในครอบครัว
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้
- การใช๎าวงัสเคลื
ดุ อุ่อปนไหว
กรณ์ สร๎างงานทัศนศิลป์
- ความสาคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆ ใน ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีมฐ.
นอย ศชั้น๒.๑
ประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒

- การจาแนกแหล่งกาเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
- การจาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ดังเบา ยาว-สั้น ของดนตรี

เวลา
(ชั่วโมง)

เวลา
(ชั่วโมง)
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ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๗
หน่วย
ที่
๘

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๘
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ศ ๑.๑
สุนทรียศิลป์ มฐ.
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
มฐ. ศ ๒.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
๒/๑
งรู๎๎ ป.
ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๕
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๗
ป. ๒/๕
ตัวชี้วศัด๒.๒
ที่ต๎องรู๎ ป.๒/๘
มฐ.
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
มฐ.
ตัวชี้วศัด๓.๑
ที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัมฐ.
วชี้วศัด๒.๑
ที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
งรู๎๎ ป.
ป. ๒/๑
๒/๔
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๕
มฐ.
ตัวชีศ้วัด๓.๒
ที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑

กระดาษ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
12
ครอบครัวของ ตนเองและเพื่อนบ้าน
- การบรรยายงานทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
รวมถึชังเนื
้อหาเรื่องราว
้นประถมศึ
กษาปีที่ ๒
- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
สาระการเรียนรู้
โครงสร้าง เคลื่อนไหว
-- ความส
รูปร่าง าคั
รูปญทรงที
่พบในธรรมชาติ
ละ นใน
ของงานทั
ศนศิลป์ที่พแบเห็
สิชี่งวแวดล้
ิตประจอมาวัน
-- การอภิ
ทัศนธาตุปรายเกี
ที่อยู่ในสิ
อมและงาน
่ยวกั่งแวดล้
บงานทั
ศนศิลป์ประเภท
ทัต่าศงๆ
นศิใน
ลป์โท้ดยเน้
่องเส้นนถึสีงวิรูธปีกร่ารสร้
าง และ
องถิ่นนเรืโดยเน้
างงาน
รูและวั
ปทรงสดุอุปกรณ์ที่ใช้
- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุ
ที่เน้นเส้น รูปร่าง
- การจาแนกแหล่งกาเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
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- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
- การจาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ดังทัศนศิลป์ 3 มิติ
เบา ยาว-สั
้น ของดนตรี
ชั้นาประถมศึ
กษาปี
ที่ ๒ ดหรือฉีก
- การสร้
งภาพปะติ
ดโดยการตั
- การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้
กระดาษ
สาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
-- การวาดภาพเพื
่องราวเกี
การร้องเพลงง่า่อยถ่ๆายทอดเรื
ที่เหมาะสมกั
บวัย่ยวกับ
ครอบครั
วของ ตนเองและเพื
นบ้าน ่ได้ยิน
- ความหมายและความส
าคัญ่อของเพลงที
- การบรรยายงานทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
-- การสร้
านทัยศงร้นศิอลง ป์เเสี
ป็นยรูงเครื
ปแบบงาน
ความสัามงสรรค์
พันธ์ขงองเสี
่อง
โครงสร้
าง เคลื่ออนไหว
ดนตรีในเพลงท้
งถิ่น โดยใช้คาง่าย ๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
30

เวลา
(ชั่วโมง)

- การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีใน
-ท้อความส
งถิ่น าคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
-- การอภิ
่ยวกับงานทั
ลป์ป่อระเภท
การเคลืป่อรายเกี
นไหวขณะอยู
่กับทีศ่แนศิ
ละเคลื
นที่
ต่- าการเคลื
งๆ ใน ่อท้นไหวที
องถิ่น โดยเน้
นถึงวิธีการสร้
างงาน
่สะท้อนอารมณ์
ของตนเอง
และวั
อุปกรณ์ที่ใช้
อย่างอิสสดุระ
- การแสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคาพูด
การแสดงท่
าทางประกอบจั
งหวะอย่
- การจ
าแนกแหล่
งกาเนิด ของเสี
ยงที่ไาด้งยิน
างสรรค์
-สร้การจ
าแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ดัง- มารยาทในการชมการแสดง
เบา
ยาว-สั้น ของดนตรี
- การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้
- การละเล่
าน
สอดคล้
องกันบพืเนื้น้อบ้หาของเพลง
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พื้นบ้านกัชุบดการจั
การดดกิารงชี
วิตของคนไทย
จกรรมการเรี
ยนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
ยนรูที่ ๑ เศรษฐีนมอยิใจในการละเล่
ชั้นประถมศึกษาปนที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
- สิหน่งทีวยการเรี
่ชื่นชอบและภาคภู
พื้นบ้าน
- การอ่านออกเสียงคาคล้องจอง ข้อความและ

๑๓

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒

หน่วย
ที่

หน่วย
ที่

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
้วัด
้วัดที่ต๎องรู๎ ป.วชี๒/๕
ตัวชีศ้วัด๓.๒
ที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๔
มฐ.
๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๓
๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๔
๒/๒
ชื่อหน่วย
้วัดที่ต๎องรู๎ ป.วชี๒/๓
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
้วัด
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
งรู๎๎ ป.๒/๑
ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
งรู๎๎ ป.๒/๓
ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ต๎อ๎องรู
งรู๎๎ ป.๒/๖
ป. ๒/๔
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑

๑๔

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มาตรฐาน พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑

- การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ
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- การแสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคาพูด
- การแสดงท่
าทางประกอบจั
ชั้นประถมศึ
กษาปีที่ ๒ งหวะอย่าง
สร้างสรรค์
เวลา
สาระการเรียนรู้
(ชั่วโมง)
- มารยาทในการชมการแสดง
- การร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
-- การละเล่
ความหมายและความส
นพื้นบ้าน าคัญของเพลงที่ได้ยิน
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พื้นบ้านกับการดารงชีวิตของคนไทย
-- สิความสั
พันธ์ของเสียงร้มอิใจในการละเล่
ง เสียงเครื่อนง
่งที่ชื่นมชอบและภาคภู
ดนตรี
พื้นบ้าในนเพลงท้องถิ่น โดยใช้คาง่าย ๆ
- การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีใน
ท้- อการอ่
งถิ่นานออกเสียงคาคล้องจอง ข้อความและ
14
บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
- การอธิบายความหมายของคาและข้อความที่
- การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
อย่างอิสระ
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
เวลา
- การแสดงท่าทาง
เพื่อสื่อความหมายแทนค
าพูด
สาระการเรี
ย
นรู
้
จากเรื่องที่อ่าน
(ชั่วโมง)
- การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่าง
างสรรค์
-สร้การคั
ดลายมือตัวเต็มบรรทัด
มารยาทในการชมการแสดง
-- การเขี
ยนเรื่องสั้น ๆ จากประสบการณ์
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการณ์
- การละเล่นพื้นบ้าน
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
บการดาค
ารงชี
-พืรั้นบบ้ฟัานกั
งคาแนะน
าสัว่งซัิตบของคนไทย
ซ้อนและปฏิบัติตาม
สิ่งที่ชื่นาชอบและภาคภู
-- การเล่
เรื่องที่ฟังและดูมทัิใจในการละเล่
้งที่เป็นความรูน้และ
พื้นบ้านนเทิง
ความบั
- การจับสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
การอ่า้งคนออกเสี
ยงคาคล้
องจอง
-- การตั
าถามตอบค
าถามเกี
่ยวกัข้บอเรืความและ
่องทั้งฟัง
บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
และดู
การอธิดบสืายความหมายของค
าและข้
-- การพู
่อสารให้ชัดเจนตรงตามวั
ตถุอปความที
ระสงค์่
อ่าน
การอ่าอนจั
บใจความสาคัญและรายละเอี
ยด
-- การท่
งจาบทอาขยานตามที
่กาหนดและบท
่องที่อ่าน
ร้จากเรื
อยกรองตามความสนใจ
- การร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น
- ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับเคลื
ปรุง)่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ

มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑

- การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔

หน่วย
ที่

หน่วย
ที่
๙

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มฐ.
ท ๒.๑ พ ๓.๑
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.
ป.๒/๑
๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎อสงรู๔.๒
๎ ป.๒/๓
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.
๒/๒
ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มาตรฐาน ง ๒.๑
ป.๒/๓
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด
้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๔

ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

มฐ.ส ๔.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ค๎อวรรู
งรู้๎ ป.๒/๑
ป.๒/๖
มฐ. ท ๕.๑
ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ต่ค๎อวรรู
งรู้๎ ป.๒/๒
ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
มาตรฐาน พ ๓.๑
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มาตรฐาน ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๑
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑

- การตั้งคาถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งฟัง
และดู
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- การพูดสื่อสารให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
- การท่
งจาบทอาขยานตามที
ชั้นอประถมศึ
กษาปีที่ ๒ ่กาหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ
สาระการเรียนรู้
- การร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น

เวลา
(ชั่วโมง)

-- ควบคุ
การคัดมลายมื
อตั่อวนไหวร่
เต็มบรรทั
ด
การเคลื
างกายขณะอยู
่กับที่
-เคลื
การเขี
่องสัอ้นุปกรณ์
ๆ จากประสบการณ์
่อนทีย่ นเรื
และใช้
ประกอบ
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการณ์
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
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-- ผลกระทบของการเปลี
รับฟังคาแนะนาคาสั่งซั่ยบนแปลงที
ซ้อนและปฏิ
่มีต่อบวิัตถิตีชาม
ีวิต
-ของคนในชุ
การเล่าเรื่อมงที
่
ฟ
ง
ั
และดู
ทั
ง
้
ที
่
เ
ป็
น
ความรู
แ
้
ละ
ชน
ความบันเทิง
กญษาปี
ที่ ๒่องที่ฟังและดู
-- ประโยชน์
การจัชั้นบประถมศึ
สาระส
ของเรื
ของสิาคั่งของเครื
่องใช้ใน
ยนรู
้ บเรื่องทั้งฟัง
-ชีวการตั
้งคาถามตอบค
าถามเกี
่ยวกั
ิตประจ
าวัน สาระการเรี
และดู
- การใช้คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต
-ปัจการพู
สื่อสารให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
จุบันดและอนาคต

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

- การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
-หรืการท่
าบทอาขยานตามที
อในชีอวงจิตของตนเองโดยใช้
หลั่กกาหนดและบท
ฐานที่
ร้เกีอ่ยยกรองตามความสนใจ
วข้อง
- การร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น
- การสืบค้นวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
-ของตนจากอดี
ควบคุมการเคลื
่อนไหวร่
ตจนปั
จจุบันางกายขณะอยู่กับที่
เคลื
่อนที่ และใช้อุปกรณ์่ยปนแปลงที
ระกอบ ่มีต่อวิถีชีวิต
- ผลกระทบของการเปลี
ของคนในชุมชน
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
-- ผลกระทบของการเปลี
บุคคลที่ทาประโยชน์ต่อ่ยท้นแปลงที
องถิ่นหรื่มอีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุ
ประเทศชาติมชน
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
-ภาคภู
ประโยชน์
ของสิ่งของเครื
มิใจ และควรอนุ
รักษ์่อไงใช้
ว้ ใน
ชีวิตประจาวัน
- การตั้งคาถามและตอบคาถามที่อ่าน
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อ่าน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หน
ว
ยการเรี
ยนรูอทตัี่ ๑วเศรษฐี
นอย ชัม้นบรรทั
ประถมศึดกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
- การคัดลายมื
บรรจงเต็

- การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- การเขียนและบอกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

๑๕

ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

หน่วย
ที่
๙

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

หน่วย
ที่
๑๐

มฐ.ส
มฐ. ท๔.๑
๒.๑
ตัวชี้วัดที่คตวรรู
้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๔.๑
่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑

มฐ. สศ ๔.๒
๑.๑
ชื่อหน่วย ตัวชี้วัดที่คตวรรู
้องรู้ ป.๒/๑
ป.๒/๖
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
อาเซียน
ศึกษา

ตัมฐ.
วชี้วสัด๑.๒
ที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป ๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัมฐ.
วชี้วสัด๒.๑
ที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
มฐ.
ตัวชี้วทัดที๑.๑
่ควรรู๎ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัมฐ.
วชี้วสัด๔.๓
ที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ทส ๕.๑
๔.๑
ตัวชี้วัดทีค่ตวรรู
๎องรู้๎ ป.๒/๑
ป.๒/๒

๑๖

ประเทศชาติ
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
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ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- การตั
าถามและตอบค
ชั้น้งคประถมศึ
กษาปีที่ าถามที
๒ ่อ่าน
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
สาระการเรียนรู้
ของเรื่องที่อ่าน
- การใช้คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต
ปั- จการคั
จุบันดและอนาคต
ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การล
บเหตุ
ว
การเขีาดัยนเรื
่องสัการณ์
้น ๆ ทเกีี่เกิ่ยดวกัขึ้นบในครอบครั
ประสบการณ์
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
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เกี
่ยวข้อยง นและบอกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
- การเขี
และเลขไทย
- การสืบค้นวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ของตนจากอดี
ตจนปั
จุบัน ่องราวเกี่ยวกับ
- การวาดภาพเพื
่อถ่าจยทอดเรื
สาระการเรี
ย่อนรู
-ครอบครั
ผลกระทบของการเปลี
่ยนแปลงที
วของตนเองและเพื
นบ้้ าน่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
- การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ เชํน การ
พนมมือ การไหว๎ การกราบ การนั่ง ยืน เดิน
- บุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
- กริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ การแสดงความ
ประเทศชาติ
เคารพ การยืนการเดิน การนั่งการพูดการ
-ทักวัฒทาย
นธรรม
ประเพณี
การแตํ
งกาย และภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- การสืบค๎นข๎อมูลอยํางงํายๆ เชํน สอบถามพํอ
ผู๎รู๎ใ้งนชุ
มชน
-แมํการตั
คาถามและตอบค
าถามที่อ่าน
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
- วัฒนธรรมประเพณีไทย เชํน การทาความ
ของเรื่องที่อ่าน
เคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
- คุณคําของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มี
-ตํอการคั
ดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
สังคมไทย
- การเขี
นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกัอบงถิประสบการณ์
ภูมิปัญยญาของคนไทยในท๎
่นของนักเรียน

ตาแหนํยงนและบอกพยั
อยํางงําย และลั
กษณะทางกายภาพ
-- การเขี
ญชนะ
สระ วรรณยุกต์
ของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
และเลขไทย
และภาพถําย เชํน ภูเขา ที่ราบ แมํน๎า ต๎นไม๎
มฐ. ศ ๑.๑
อากาศ ทะเล
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๑.๑
่ต้องรู้ ป.๒/๖
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครั
วของตนเองและเพื
่อนบ้าน การณ์
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๕
- แสดงความคิ
ดเห็นและคาดคะเนเหตุ
จากเรื่องที่อําน
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๘
- มารยาทในการอําน เชํน ไมํอํานเสียงดัง
รบกวนผู๎อื่น ไมํเลํนกันขณะที่อําน ไมํทาลาย
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ หนังสือ ไมํควรแยํงอําน หรือชะโงกหน๎าไปอําน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับขณะที
ปรุง) ่ผู๎อื่นกาลังอําน
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย มฐ. ท ๑.๑
ว้ ัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๕
การเรียนรู้ ตัวชีมาตรฐาน/ตั
วชี้วัด

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ.
ตัวชี้วสัด๑.๒
ที่ควรรู๎ ป.๒/๘
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป ๒/๑
มฐ. ส ๒.๑
ตัมฐ.
วชี้วทัดที๒.๑
่ควรรู๎ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒

หน่วย
ที่

มฐ.
มฐ. สท ๔.๒
๓.๑
ชื่อหน่วย ตัตัววชีชี้ว้วัดัดทีที่ค่ควรรู
วรรู๎๎ ป.๒/๑
ป.๒/๑
การเรียนรู้
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ.
ตัวชี้วสัด๔.๓
ที่ต๎องรู๎ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๕
ตัวชี้วสัด๕.๑
ที่ควรรู้ ป. ๒/๗
มฐ.
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๘

มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต๎องรู๎ ป.๒/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู๎ ป.๒/๑

- ตาแหนํงอยํางงําย และลักษณะทางกายภาพ
16
ของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
และภาพถําย เชํน ภูเขา ที่ราบ แมํน๎า ต๎นไม๎
อากาศ ทะเล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
- แสดงความคิดสาระการเรี
เห็นและคาดคะเนเหตุ
การณ์
ยนรู้
จากเรื่องที่อําน
- มารยาทในการอําน เชํน ไมํอํานเสียงดัง
-รบกวนผู
การฝึกปฏิ
๎อื่นบไมํัติมเลํรรยาทชาวพุ
นกันขณะที่อทําธนเชํไมํนทการ
าลาย
พนมมื
่ง ยืนาไปอํ
เดินาน
หนังสืออ ไมํการไหว๎
ควรแยํการกราบ
งอําน หรือการนั
ชะโงกหน๎
ขณะที่ผู๎อื่นกาลังอําน
- กริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ การแสดงความ
เคารพ
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- การเขีการยื
ยนเรืน่อการเดิ
งสั้น ๆน การนั่งการพูดการ
ทักทาย การแตํงกาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
-- การสื
ค๎นข๎อมูบลัตอยํิตามคาแนะนา
างงํายๆ เชํน สอบถามพํ
การฟับงและปฏิ
คาสั่งที่ อ
แมํ
ซับซ๎ผูอ๎รนู๎ในชุมชนสาระการเรียนรู้
- การสื่อสารในชีวิตประจาวัน เชํน การขอ
-ความชํ
วัฒนธรรมประเพณี
ไทย
เชํน การทณาความ
วยเหลือ การกลํ
าวคาขอบคุ
/ขอโทษ
เคารพ
อาหารไทย
ภาษาไทย
ประเพณี
เลําประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
- คุณคําของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มี
ตํอสังคมไทย
- ภาพปะติดจากกระดาษ
- ภูมิปัญญาของคนไทยในท๎องถิ่นของนักเรียน
- การเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ และการ
งราว กษณะทางกายภาพ
-วาดภาพถ่
ตาแหนํงาอยํยทอดเรื
างงําย่อและลั
ของสิ่งตํางๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
- กฎ กติกา ยข้อเชํตกลงในการเล่
เกมน๎าเป็ต๎นนกลุไม๎่ม
และภาพถํ
น ภูเขา ที่ราบนแมํ
อากาศ ทะเล

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

เวลา
(ชั่วโมง)

- แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อําน
- มารยาทในการอําน เชํน ไมํอํานเสียงดัง
รบกวนผู๎อื่น ไมํเลํนกันขณะที่อําน ไมํทาลาย
หนังสือ ไมํควรแยํงอําน หรือชะโงกหน๎าไปอําน
ขณะที่ผู๎อื่นกาลังอําน
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ
- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งที่
ซับซ๎อน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

สวนที่ ๒
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ 1 เศรษฐีน้อย (จานวน 2๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อการดารงชีวิต อย่างมีดุลยภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ ระบุทรัพยากรที่นามาผลิตสินค๎าและบริการที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน
ป.๒/๒ บอกที่มาของรายได๎และรายจํายของตนเองและครอบครัว
ป.๒/๓ บันทึกรายรับรายจํายของตนเอง
ป.๒/๔ สรุปผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎และการออม
มาตรฐาน ส ๓.๒ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
ความจาเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยวิธีตําง ๆ
ป.๒/๒ บอกความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ อํานออกเสียงคา คาคล๎องจอง ข๎อความ และบทร๎อยกรองงํายๆได๎ถูกต๎อง
ป.๒/๒ อธิบายความหมายของคาและข๎อความที่อําน
ป.๒/๓ ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อําน
ป.๒/๘ มีมารยาทในการอําน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
ป.๒/๔ มีมารยาทในการเขียน
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑
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ตัวชี้วัด

ป.๒/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัว
ป.๒/๒ ใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการทางานอยํางเหมาะสมกับงานและประหยัด
ป.๒/๓ ทางานเพื่อชํวยเหลือตนเองและครอบครัวอยํางปลอดภัย

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการ
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ป.๒/๖ วาดภาพเพื่อถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ๎าน
มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดาเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
ป.๒/๑ ระบุบทบาทหน๎าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว

๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
(10 ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
(10 ชั่วโมง)

สิ น ค้า และทรั พ ยากรต่ าง ๆ มีค วามส าคั ญ
และจ าเป็ น ในการด ารงชี วิ ต การบริ ก ารและ
แลกเปลี่ยนสินค้ามีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขาย

การออมและการใช้จ่ายที่เหมาะสม
เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตที่มั่นคง

รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
สินค้าและทรัพยากรที่มีความจาเป็น
ในการดารงชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
การแลกเปลี่ย่ยนสินสิ
นค้นา คา
การแลกเปลี
และบริกการาร
และบริ

แผนที่ ๓ (๒ ช.ม.)

หน่วยย่อยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง
( ๑๐ชั่วโมง )

แผนที่ ๔ (๒ ช.ม.)
ผู้ซ ื้อและผู
และผูข้ขาย
าย

ความสัมม
พันพัธ์น
ระหว่
างผู้ซื้อาง
ความสั
ธระหว
้ขายขาย
ผูซื้อและผู
และผู

แผนที่ ๕ (๒ ช.ม.)

ประจําวัน

ทรัทรั
พยากรในชี
วิตประจวาวั
พยากรในชี
ิตน

แผนที่ ๑ (๒ ช.ม.)

แผนที่ ๒ (๒ ช.ม.)
สิสินนค้คาาและบริการ

แผนที่ ๕ (๒ ช.ม.)
การออมเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เศรษฐีน้อย
( ๒๐ ชั่วโมง )

แผนที่ ๔ (๒ ช.ม.)
หลักในการใช
ในการใช้จจา่ายย
และการออม
และการออม

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๑๐ ชั่วโมง )

แผนที่ ๑ (๒ ช.ม.)
างานดีมีคความสุ
ททํางานดี
วามสุขข

โครงสรโครงสร้
างแผนการจั
ดการเรียดนรู
ของหน
วยการเรี
ยนรูที่ ๑1 เศรษฐีนอย
างแผนการจั
การเรี
ยนรูว้ ยบูหน่รณาการ
วยการเรีหนยนรู
้บูรณาการที
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วิเวิคราะห
ารใชจจ่ายาย
เคราะห์กการใช้
ของตนเอง
ของตนเอง

แผนที่ ๓ (๒ ช.ม.)

รายรั
บ-รายจ
ายของ
รายรับ-รายจ่
ายของตนเอง
และครอบครั
ว ว
ตนเองและครอบครั

แผนที่ ๒ (๒ ช.ม.)
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หนวยยอยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

๒๔

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ 1
หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อ หน่วยย่อย ชีวิตพอเพียง
จานวนเวลาเรียน ๑0 ชั่วโมง

จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน

สาระสาคัญของหน่วย
สินค๎าและทรัพยากรตํางๆ มีความสาคัญและจาเป็นในการดารงชีวิต การบริการและแลกเปลี่ยนสินค๎า
มีความสัมพันธ์ระหวําง ผู๎ซื้อกับผู๎ขาย ความสาคัญของภาษีที่รัฐนามาสร๎าง ความเจริญและให๎บริการแกํ
ประชาชน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๑.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๑.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๑.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๒.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ค ๑.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. ต ๑.๒ ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๒.๑ ตัวชี้วัด

ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓
ป.๒/๑ , ป.๒/๒
ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๘
ป.๒/๒ , ป.๒/๔
ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓
ป.๒/๑
ป.๒/๖
ป.๒/๑
ป.๒/๑
ป.๒/๑

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
สินค๎าและทรัพยากรที่มีความจาเป็นในการดารงชีวิต

ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อกับผู๎ขาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

๒๕
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ ชื่อหน่วย แผนที่
ชื่อแผน
เรียนรู้ที่
1
ชีวิตพอเพียง
๑ ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
๒ สินค๎าและบริการ
๓ การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
4 ผู๎ซื้อและผู๎ขาย
5 ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย

๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
2
2
2
2
2

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หมายเหตุ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
- หลักการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ
- วิธีการและประโยชน์ของการเลือกซื้อสินค๎าและบริการ
- การสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ

แผนที่ ๕

- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
- การใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด
-เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
-วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๑ ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน

หน่วยย่อยที่ ๑
ชีวิตพอเพียง
(10 ชั่วโมง )

สินค้าและบริการ
- ความหมายและการใช๎สินค๎าและบริการ
- ความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ
- เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๒

แผนที่ ๓

ผู้ซื้อและผู้ขาย
- ความหมายของการซื้อขาย
- บทบาทของผู๎ซื้อและผู๎ขาย
- การกาหนดราคาสินค๎าและบริการ
- การสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๔

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
- ความหมายการแลกเปลี่ยนสินค๎า และบริการ
- สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
- เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง

๑
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

27

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน ทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การผลิตสินค๎าและบริการต๎องรู๎จักใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชีวิตประจาวันอยํางประหยัด คุ๎มคําและรักษา
สิ่งแวดล๎อม
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจงวัตถุประสงค์ใน
การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ครูรํวมสนทนาเกี่ยวกับทรัพยากรในชีวิตประจาวัน
ให๎นักเรียนทากิจกรรม ทาใบงาน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบกํอนเรียน
- ใบความรู๎
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐๒
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบทดสอบกํอนเรียน

๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขัน้ สอน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑
ขั้นนา

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ประเภทของทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
-ตรวจผลงานนักเรียน/การนาเสนอผลงาน
-สังเกตการทางานกลุ่ม/รายบุคคล/ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ ครูอํานคาชี้แจงให๎นักเรียนฟัง
2. นักเรียนดูของจริง/รูปภาพที่เป็นทรัพยากรในชีวิตประจาวัน เชํน ดินสอ กระดาษ ไฟฟ้า น้า อาหาร แล๎วรํวมกันสนทนา
ซักถามวําสิ่งนั้นคืออะไร อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่คนสร๎างขึ้น
3. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมาย และประเภทของทรัพยากรพร๎อมทั้งชํวยกันบอกความหมายของทรัพยากร ประเภท
ของทรัพยากรและทรัพยาการที่นามาใช๎ในการผลิตสินค๎า โดยครูชํวยอธิบายเพิ่มเติม แล๎วให๎นักเรียนทาใบงาน ครูสุํมนักเรียน
ออกมานาเสนอข๎อมูลหน๎าชั้นเรียน
4. ทาใบงานที่ ๐๑ ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค๎า
5. ทาใบงานที่ ๐๒ ประเภททรัพยากร

แนวการจัดการเรี
กลุมบูยนรู
รณาการ
หนวยการเรี
ยนรูวยย่
ที่ ๑อยที
เศรษฐี
: หนยวงยยแผนการเรี
อยที่ ๑ ชีวยิตนรู
พอเพี
ยนรูที่ ๑ วเรืิต่อประจ
ง ทรัพาวัยากรในชี
วิตประจําวัน
หน่ยวนรู
ยการเรี
้ที่ ๑ เศรษฐี
น้อย : หน่
่ ๑ ชีนวอิตยพอเพี
้ที่ ๑ยงเรืแผนการเรี
่อง ทรัพยากรในชี
น
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ภาษาไทยและศิ
และศิ
เวลา
่วโมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาป
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
ยนรูย้สนรู
ังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ภาษาไทย
ลปะลปะ
เวลา
2 ชั๒่วชัโมง
กษาปี
ที่ ท2ี่ ๒

แนวการจัดการเรียนรู้
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๓๒

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมาย และประเภทของ
ทรัพยากรได๎
๒. บอกการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดได๎
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได๎
๔. วาดภาพระบายสีทรัพยากรได๎
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเลํา
๒. การทางานกลุมํ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู๎
๒. ความรับผิดชอบ
๓. มุํงมั่นในการทางาน
๔. อยูํอยํางพอเพียง

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของทรัพยากร
- ประเภทของทรัพยากร
- เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว
กิจกรรม
ขั้นนา
๑. ทาแบบทดสอบกํอนเรียนแยกเป็นรายชั้น ครูอํานคาชี้แจงให๎นักเรียนฟัง
๒. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๓. นักเรียนดูของจริง/รูปภาพที่เป็นทรัพยากรในชีวิตประจาวัน เชํน ดินสอ กระดาษ ไฟฟ้า น้า อาหาร
แล๎วรํวมกันสนทนาซักถามวําสิง่ นั้นคืออะไร อะไรเกิดขึ้นเอง อะไรที่สร๎างขึ้น
กิจกรรม
๔. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมาย และประเภทของทรัพยากรพร๎อมทั้งชํวยกันบอกความหมาย
ของทรัพยากร ประเภทของทรัพยากรและวิธีการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด โดยครูชํวยอธิบาย
เพิ่มเติม แล๎วให๎นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑
๕. ครูสุํมนักเรียนออกมานาเสนอข๎อมูลหน๎าชั้นเรียน
๖. นักเรียน วาดภาพทรัพยากรทีฉ่ ันชอบ (ใบงาน ๐2)
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความหมาย ประเภทของทรัพยากร และการใช๎ทรัพยากร
อยํางประหยัด
๘. ตรวจแบบทดสอบกํอนเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู๎เกี่ยวกับ
ความหมายและการใช๎ทรัพยากร
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
การทางานกลุํม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุํม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ ร๎อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู๎
- ใบงานที่ ๐๑-๐2
- ตัวอยําง ทรัพยากร
(ของจริง/รูปภาพ)
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑-๐2

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา 2 ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการเรี
ยนรู
วิตยงประจ
าวัน ยนรูที่ ๒ เรื่องทรัพยากรในชีวิตประจําวัน
แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรู
ที่ ๑ เศรษฐี
นอ้ทย ี่ :๑หนเรืว่อยยงทรั
อยทีพ่ ยากรในชี
๑ ชีวิตพอเพี
แผนการเรี
หน่วมยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูเศรษฐี
: หน่วยย่อยที่ ๑ฒชีนธรรม
วิตพอเพีภาษาไทย
ยง แผนการเรี
ี่ ๑ เรื่อ๒งทรั
ยากรในชี
วิตประจกาวั
น ที่ ๒
บูรณาการกลุ
สาระการเรี
สังคมศึน้อกยษาศาสนาและวั
และศิยลนรู
ปะ้ทเวลา
ชั่วพโมง
ชั้นประถมศึ
ษาป
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30

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
**********************************************************************

คาชี้แจง ให๎นักเรียนแยกสิ่งของที่จาเป็นและไมํจาเป็นลงในตาราง (๑๐ คะแนน)
เสื้อผ้า

อาหาร

ลูกโปุง
ลูกอม

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

น้าอัดลม

สิ่งของที่จาเป็น

ยารักษา
โรค

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

บ้าน
ของเล่น
ขนม
หวาน

น้าดื่ม

สิ่งของที่ไมํจาเป็น

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

31

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
*******************************************************

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สิ่งของที่จาเป็น
สิ่งของทีไ่ มํจาเป็น
๑) เสือ้ ผ๎า
๑) ลูกโป่ง
๒) อาหาร
๒) น้าอัดลม
๓) ยารักษาโรค
๓) ขนมหวาน
๔) น้าดื่ม
๕) บ๎าน

๓๔

๔) ลูกอม
๕) ของเลํน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน ทดสอบนักเรียนกํอนเรียนและลงคะแนนที่ได๎ คิดเป็นร๎อยละ แล๎วขีด
เครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับเกณฑ์การประเมิน
เลขที่

ชื่อ – สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

แบบทดสอบกํอนเรียน
ร๎อยละ
คะแนนเต็ม ......
คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ผําน

ไมํผําน

สรุปรวม
ผํานเกณฑ์ตั้งแตํร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(ลงชื่อ)..................................................
(..................................................)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕
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ใบงานที่ ๐๑

★★

บบ.๑.๑/ผ.๑-๐๑
๑.๑/ผ ๑-๐๑

ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้า
คาชี้แจง

ให๎นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรที่นามาผลิตเป็นสินค๎าได๎ (๑๐ คะแนน)

ตัวอย่าง : ไม๎ไผํ นามาสานเป็นตะกร๎า

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

๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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บ ๑.๑/ผ ๑-๐๒
★★ บ.๑.๑/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
ประเภททรัพยากร

คาชี้แจง ให๎นักเรียนเขียนชื่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทีม่ นุษย์สร๎างขึ้น
(๑๐ คะแนน)
ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.

๑.

๒.

๒.

๓.

๓.

๔.

๔.

๕.

๕.

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

35

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ความหมายและประเภททรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได๎แกํ อากาศ แมํน้า น้าตก มหาสมุทร
พื้นดิน แรํธาตุ ภูเขา ป่าไม๎ เป็นต๎น

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ได๎แกํ บ๎านเรือน โรงเรียน ถนน รถยนต์
เขื่อนเก็บน้า สะพาน วัด เป็นต๎น
ทรัพยากรตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้นสามารถนามาผลิตเป็นสินค๎าหรือใช๎
เป็นแหลํงผลิตสินค๎าได๎ เชํน เถาวัลย์นามาถักเป็นกระเป๋า ทรายนามาใช๎กํอสร๎าง ไม๎นามาสร๎างบ๎าน
หรือทาเครื่องใช๎ ฯลฯ

๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

36

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

๓

ความถูกต๎องของเนื้อหา
ความคิดสร๎างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช๎ประโยชน์
การตรงตํอเวลา

ระดับคะแนน
๒

๑

รวม
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎องกับรายการประเมินเป็นสํวนใหญํ
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎องกับรายการประเมินบางสํวน

ให๎
ให๎
ให๎

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

37
36

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน
แล๎วนขีดผลการน
เครื่องหมาย
 ลงในชํกอเรี
งทีย่ตนรงกับระดับคะแนน
แบบประเมิ
าเสนอผลงานนั

ความมีน้าใจ ยการรั
คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรี
น แล๎บวฟัขีงดเครื่อการแสดง
งหมาย
ความมีวินัย เอื้อเฟื้อ
ความ
 ลงในชํ
ความคิดเห็น
ที่ องที่ตรงกั
ชื่อบ–ระดั
สกุบลคะแนน
คิดเห็น
เสียสละ

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน
๑
ความถูก๒ต๎องของเนื้อหา
ความคิด๓สร๎างสรรค์
๔
วิธีการน๕าเสนอผลงาน
การนาไปใช๎
๖ ประโยชน์
การตรงตํ๗อเวลา
๘
๙
รวม
๑๐

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

๔๐

๓

๒

๑

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

๑

ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................

กณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอยํางสม่
าเสมอ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบํอยครันเป็
้ง นสํวนใหญํ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

๓ บ๒คะแนน
๑
ระดั
๒

การตรงต่อ
เวลา

ให๎
ให๎
ให๎

คะแนน
๓๓ คะแนน
ให๎
๒ คะแนน ๒ คะแนน
๑ ให๎คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒-๑๕ ดี
๘-๑๑พอใช๎
ต่ากวํปรั
า ๘บปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง
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36 แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ระดั
๓ บ๒คะแนน
๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ความ
การแสดง
การรั
บฟัวงขีดเครืความตั
าชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํ
ยน แล๎
่องหมาย้งใจ
ร่วมมือกันางเรียนและนอกเวลาเรี
ความ
ความคิดเห็น ทางาน
ที่ องที่ตรงกัชื่อบระดั
– สกุบคะแนน
ล
 ลงในชํ
ทากิจกรรม
คิดเห็น

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน
๑
ความถูกต๎๒องของเนื้อหา
ความคิดสร๎๓างสรรค์
๔
วิธีการนาเสนอผลงาน
๕
การนาไปใช๎๖ ประโยชน์
การตรงตํอ๗เวลา
๘
๙
รวม
๑๐

๓

๒

รวม
๑๕
คะแนน

๑

ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู
๎ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................

กณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอยํางสม่
าเสมอ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบํอยครันเป็
้ง นสํวนใหญํ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ

ให๎
ให๎
ให๎

คะแนน
๓๓ คะแนน
๒ให๎ คะแนน ๒ คะแนน
๑ให๎ คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒-๑๕
๘-๑๑ ดี
ต่ากวําพอใช๎
๘
ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช๎
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู๎ประเมิน ๓ ฝ่าย คือ ตนเอง เพื่อน และผู๎สอน ข๎อมูลการประเมิน
มาจาก ๓ ฝ่ายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในชํองรายการประเมินโดยใช๎เกณฑ์การให๎คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด๎วยตนเองยังไมํคํอยได๎ ต๎องได๎รับการชํวยเหลือ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง แตํต๎องได๎รับคาแนะนาเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง สามารถเป็นแบบอยํางของเพื่อน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

ตรง
ประเด็น

รายการประเมิน
เคารพ
สร๎าง
ผู๎ฟัง สัมพันธภาพ

บรรลุ
เป้าหมาย

รวม

ลงชื่อผู๎ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู๎สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู๎ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน
ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙
คะแนน
ดี

๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช๎
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมาก

ระดับ
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติ
36 กรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
อัแบบประเมิ
นพึงประสงค์นผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
๓
๒
๑
มีวินัย รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข๎อบังคับของ
ว และโรงเรี
ยน มีความตรงตํยอนเวลาในการปฏิ
บัติ
าชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรีครอบครั
ยนในระหวํ
างเรียนและนอกเวลาเรี
แล๎วขีดเครื่องหมาย
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน กิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้
-รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได๎

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ระดับคะแนน
รายการประเมิน -รู๎จักจัดสรรเวลาให๎เหมาะสม
๓
๒
๑
-ตั้งใจเรียน
ความถูกต๎องของเนื้อหา
-รู๎จักปรับปรุงตนเองในข๎อผิดพลาด
ความคิดสร๎างสรรค์
มุ่งมั่นในการ
-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได๎รับมอบหมาย
วิธีการนาเสนอผลงาน
ทางาน
การนาไปใช๎ประโยชน์
-มีความอดทนและไมํท๎อแท๎ตํออุปสรรคเพื่อให๎งานสาเร็จ
การตรงตํอเวลาอยู่อย่างพอเพียง -ใช๎ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอยํางประหยัด
รวม

-ใช๎อุปกรณ์การเรียนอยํางประหยัดและรู๎คุณคํา

-ใช๎จํายอยํางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ณฑ์การให้คะแนน
พฤติ
กรรมที
่ปฏิบัติชัดเจนและสม่
ให๎ ๓๓คะแนน
คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎
องกั
บรายการประเมิ
นสมบูรณ์ชาเสมอ
ัดเจน
พฤติ
กรรมที
่ปฏิบัติชัดเจนและบํ
ยครั้ง
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎
องกั
บรายการประเมิ
นเป็นสํวอนใหญํ
ให๎ ๒๒ คะแนน
คะแนน
พฤติกรรมทีอ่ปงกัฏิบัตรายการประเมิ
ิบางครั้ง นบางสํวน
ให๎ ๑ ให๎คะแนน๑ คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล๎
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

๑๐-๑๒
ระดับคุณภาพ
๗-๙
ต่ากวํา ๖ดี
พอใช๎
ปรับปรุง

ดี
พอใช๎
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ชื่อแผน สินค้าและบริการ
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การดาเนินชีวิตในปัจจุบันต๎องมีการวางแผนเพื่อการดารงชีวิตอยํางมีดุลยภาพในด๎านการใช๎สินค๎า
และบริการ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ให๎นักเรียนทากิจกรรมสารวจ /การทางานกลุํม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- บัตรภาพ
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐3
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
2. นักเรียนเลําประสบการณ์ การซื้อขาย จากรถขายสินค๎าหรือร๎านค๎าในท๎องถิ่น แล๎วรํวมกันสนทนาถึงความจาเป็นในการใช๎
สินค๎าและบริการ ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
3. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมายของสินค๎าและบริการ การใช๎สินค๎าและบริการความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและ
บริการ แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม ตามความเหมาะสม และมอบหมายให๎นักเรียนสารวจ และเขียนชื่อสินค๎าและบริการที่ใช๎
ในชีวิตประจาวัน บันทึกลงใน ใบงาน
4. ใบงานที่ ๐1 บริการในชีวิตประจาวัน
5. ใบงานที่ ๐2 การบริการ
6. ใบงานที่ ๐3 วาดภาพการบริการที่ฉันชอบ
7. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความหมายของสินค๎าและบริการ การใช๎สินค๎าและบริการ ความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและ
บริการ
-ตรวจผลงานนักเรียน/การนาเสนอผลงาน
-สังเกตการทางานกลุํม/รายบุคคล

แนวการจัดการเรียนรู
มบูรณาการ
ยการเรี
ี่ ๑วยย่
เศรษฐี
วยยยองยที่ แผนการเรี
๑ ชีวิตพอเพี
ที่ ๒ เรืก่อารง สินคาและบริการ
หน่กวลุยการเรี
ยนรู้ที่หน
๑ วเศรษฐี
น้อยยนรู: ทหน่
อยทีน่ ๑อยชี:วหน
ิตพอเพี
ยนรูย้ทง ี่ แผนการเรี
๒ เรื่อง สินยค้นรู
าและบริ
ณาการกลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย
ภาษาไทย และศิ
และศิลลปะปะเวลา
เวลา๒2ชัชั่ว่วโมง
โมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึกษาป
กษาปีทที่ ๒ี่ 2
บูบูรรณาการกลุ

แนวการจัดการเรียนรู้
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๔๕

๔๖

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายการใช๎สินค๎าและบริการได๎
๒. บอกความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการได๎
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับสินค๎าและบริการ
ในชีวิตประจาวันได๎
๔. วาดภาพระบายสีสินค๎าได๎
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเลํา
๒. การทางานกลุมํ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู๎
๒. ความรับผิดชอบ
๓. มุํงมั่นในการทางาน

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายและการใช๎สินค๎าและบริการ
- ความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ
- เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

กิจกรรม (เวลา 2 ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนเลําประสบการณ์ การซื้อขาย จากรถขายสินค๎าหรือร๎านค๎าในท๎องถิ่น แล๎วรํวมกัน
สนทนาถึงความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ ในชีวิตประจาวันของนักเรียน
กิจกรรม
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมายของสินค๎าและบริการ การใช๎สินค๎าและบริการ
ความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ
๔. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํม ตามความเหมาะสม และมอบหมายให๎นักเรียนสารวจ และ
เขียนชื่อสินค๎า/บริการที่ใช๎ในชีวิตประจาวัน บันทึกลงใน ใบงานที่ ๐1 บริการ
ในชีวิตประจาวัน
๕. สุํมนักเรียน 2-3 กลุํมนาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
๖. นักเรียนชํวยกันบอกความหมายของสินค๎าและบริการ การใช๎สินค๎าและบริการ
ความจาเป็นในการใช๎สินค๎าและบริการ
๗. นักเรียนแตํละกลุมํ ทา ใบงานที่ ๐2
๘. ครูให๎นักเรียนทาใบงานเป็
นการบ๎าางหน่
น ใบงานที
่ ๐3 ยนรู้ป ๑-๓
โครงสร้
วยการเรี
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความหมายของสินค๎าและบริการ การใช๎สินค๎าและบริการ และ
ความจาเป็น ในการใช๎สินค๎าและบริการ

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู๎เกี่ยวกับ
ความหมายและการใช๎สินค๎า
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
การทางานกลุํม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุํม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๕.แบบบันทึกคะแนนกํอนเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ ร๎อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู๎
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐3
- ตัวอยําง สินค๎าและบริการ
(ของจริง/รูปภาพ)
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐3

แผนการจัดการเรียหน่
นรูบวยการเรี
ูรณาการยนรูหน้ที่ ว๑ยการเรี
อย่ ๑: ชีหน
ยยอยที
ชีวิตพอเพียยนรูง ้ทแผนการเรี
ี่ ๒ เรื่อกงารสินคาและบริการ
เศรษฐียนนรู
้อยท:ี่ ๑หน่เศรษฐี
วยย่อนยที
วิตวพอเพี
ยง่ ๑แผนการเรี
ี่ ๒ เรื่อง สิยนนรูค้าทและบริ
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรู
สัง้สคมศึ
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู
ังคมศึกกษาษาศาสนาและวั
ศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม ภาษาไทย
ภาษาไทย และศิ
และศิลลปะ
ปะ เวลา
เวลา ๒2 ชั่วโมง ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกษาป
ษาปีที่ 2๒

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง สินค้าและบริการ
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ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๒-๐๑
★★บ.๑.๑/ผ.๒-๐๑

บริการในชีวิตประจาวัน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนชื่อการบริการที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ( ๑๐ คะแนน )

การบริการ

ที่
ตัวอย่าง : เสริฟอาหาร
๑

๒
๓
๔
๕

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

การบริ
45การ
บ ๑.๑/ผ ๒-๐๒
★★ บ.๑.๑/ผ.๒-๐๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย √ ใบงานที
หน้าที่เป็น่การบริ
ก
าร
(๑๐
คะแนน)
๐๒

การบริการ

การบริการ

เป็น

ไม่เป็น

๑. นักเรียน
๒. แม่ค้า
หนาขทีอ่เป็เปนนการบริ
การบริกการาร(๑๐
(๑๐คะแนน)
คะแนน)
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครือ่ งหมาย √ หน้
๓. ตัดผม
๔. เสริฟอาหาร
การบริการ
เป็น
ไม่เป็น
๕. โรงงานทารองเท้า
๑. นักเรียน
๖. รถโดยสารประจาทาง
๒. แม่ค้า
๗. คนขายไอศกรีม
๓. ตัดผม
๘. ซ่อมรถ
๔. เสริฟอาหาร
๙. เสริมสวย
๕. โรงงานทารองเท้า
๑๐. ร้านค้า
๖. รถโดยสารประจาทาง
๗. คนขายไอศกรีม
๘. ซ่อมรถ
๙. เสริมสวย
๑๐. ร้านค้า

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

ชื่อ …………………………………………………..…..…………..….…เลขที่..............................
๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

46

ใบงานที่ ๐๓

บ ๑.๑/ผ ๒-๐๓
๓
★★ บ.๑.๑/ผ.๒-๐

วาดภาพการบริการที่ฉันชอบ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี การบริการที่นักเรียนชอบ (๑๐ คะแนน)

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙
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ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง สินคาและบริการ

ความหมายของสินค้าและบริการ
สินค้า หมายถึง สิ่งของที่ซื้อขายกัน มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต

บริการ หมายถึง สิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกและสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ

๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

48

ความจาเป็นในการใช้สินค้าและบริการ

อาหาร คือ สิ่งที่มนุษย์รับประทานเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย

เครื่องนุ่งห่ม คือ เสื้อผ้าสาหรับสวมใส่ เพื่อปกปิดร่างกาย ให้ดูสวยงาม และเกิดความอบอุ่น
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ยารักษาโรค คือ ยาที่ช่วยในการรักษายามเจ็บปุวย
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
๕๑
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนัหนกเรี
ยนในระหว่
งเรียนนและนอกเวลาเรี
แล้บวปรัขีดบปรุ
เครืง) ่องหมาย
วยการเรี
ยนรูที่ ๑ าเศรษฐี
อย ชั้นประถมศึกษาปทยี่ น
๒ (ฉบั
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ยารักษาโรค คือ ยาที่ช่วยในการรักษายามเจ็บปุวย
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
36
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
แบบประเมิ
าเสนอผลงานนั
วินัย เอืก้อเรีเฟืย้อน
ความ
ชื่อ – สกุล นผลการนความมี
ความคิดเห็น
เวลา
ที่
คิ
ด
เห็
น
เสียสละ
คาชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน
๑
๒
ระดับคะแนน
ที่
รายการประเมิน
๓
๓
๒
๑
๑ ความถูก๔ต๎องของเนื้อหา
๒ ความคิด๕สร๎างสรรค์
๓ วิธีการน๖าเสนอผลงาน
๔ การนาไปใช๎
๗ ประโยชน์
๕ การตรงตํ๘ อเวลา
๙
รวม
๑๐

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................

กณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอย่างสม่
าเสมอ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบ่อยครันเป็
้ง นสํวนใหญํ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ให๎
ให้
ให๎
ให๎

๓๓ คะแนน
คะแนน
๒ คะแนน ๒ คะแนน
ให้
๑ ให้คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ดี
พอใช๎
๑๒-๑๕
ปรับปรุง
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
36
การแก้ไข
ความ
การแสดง
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัญหา/หรือ
รวม
ร่วมมือกัน
ความ
ชื
อ
่
–
สกุ
ล
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน ความคิดเห็น ทางาน
ที่
๑๕
ปรับปรุง
ทากิจกรรม
คิดเห็น
ผลงานกลุ่ม คะแนน
าชี้แจง : ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน
๑
๒
ระดับคะแนน
ที่
รายการประเมิน
๓
๓
๒
๑
๑ ความถูก๔ต๎องของเนื้อหา
๒ ความคิด๕สร๎างสรรค์
๓ วิธีการน๖าเสนอผลงาน
๔ การนาไปใช๎
๗ ประโยชน์
๕ การตรงตํ๘อเวลา
๙
รวม
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................

กณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอย่างสม่
าเสมอ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นเป็
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบ่อยครั
้ง นสํวนใหญํ
ผลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน

ให้
ให๎
ให๎
ให๎

คะแนน
๓ ๓ คะแนน
๒ให้ คะแนน ๒ คะแนน
๑ ให้ คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

๕๔

ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕ดี
๘-๑๑พอใช๎
ปรับปรุง
ต่ากว่า ๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝุาย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก ๓ ฝุายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ตรง
ประเด็น

เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เปูาหมาย

รวม

ระดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน ปรับปรุง
๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๒๔ – ๒๙
คะแนน ดี
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

รายการประเมิน

มีวินัย รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้

ระดับคะแนน
๓

๒

๑

-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
มุ่งมั่นในการ

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

ทางาน

-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๘-๙
๖-๗
ต่ากว่า ๕

๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อแผน การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

เวลา

2

ชั่วโมง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการมีความสาคัญและจาเป็นในการดาเนินชีวิตประจาวัน
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ครูรํวมสนทนาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ จากรูปภาพ /ประสบการณ์ของ
นักเรียน
ให๎นักเรียนทากิจกรรม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- รูปภาพ
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐๒
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
2. นักเรียนดูรูปภาพเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ แล๎วสนทนาซักถามนักเรียนวําจากรูปภาพ มีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นบ๎าง แล๎วสุํมนักเรียนออกมาเลําประสบการณ์
3. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการแล๎วให๎นักเรียนทาใบงาน
4. ทาใบงานที่ ๐๑ สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎า
5. นักเรียนชํวยกันบอกความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการโดยครูชํวยอธิบายเพิ่มเติม
6. ทาใบงานที่ ๐๒ สินค๎ากินและใช๎
7. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความหมาย ประเภทของการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
-ตรวจผลงานนักเรียน/การนาเสนอผลงาน
-สังเกตการทางานกลุํม/รายบุคคล

นรู้ที่ ๑หน
เศรษฐี
น้อยย:นรูหน่ทวี่ ๑ยย่เศรษฐี
อยที่ ๑นอชียวิต: พอเพี
ยงอยทีแผนการเรี
ยนรู้ทยี่ ง๓แผนการเรี
เรื่อง การแลกเปลี
ค้าและบริการ
แนวการจัดการเรีหน่
ยนรูวยการเรี
กลุมบูรยณาการ
วยการเรี
หนวยย
่ ๑ ชีวิตพอเพี
ยนรูที่ ๓ เรื่ยนสิ
่องนการแลกเปลี
่ยนสินคาและบริการ
บูรบูณาการกลุ
่มสาระการเรี
ยนรูยนรู
้สังสคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
เวลา๒2ชัชั่ว่วโมง
โมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึกษาป
กษาปีที่ท๒ี่ 2
รณาการกลุ
มสาระการเรี
ังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรมภาษาไทย
ภาษาไทยและศิ
และศิลลปะ
ปะ เวลา

แนวการจัดการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายการแลกเปลี่ยนสินค๎าและ
บริการได๎
๒. บอกสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎า
และบริการได๎
๓. เขียนคาและประโยคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
สินค๎าและบริการได๎
๔. วาดภาพระบายสีสินค๎าได๎
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเลํา (ป.๑-๓)
๒. การสังเกต (ป.๑-๓)
๓. การทางานกลุํม (ป.๑-๓)
คุณธรรม จริยธรรม/ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. ใฝ่เรียนรู๎
๒. ความรับผิดชอบ
๓. มุํงมั่นในการทางาน
๔. ซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายการแลกเปลี่ยนสินค๎า และบริการ
- สิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎า และ
บริการ
- เขียนสื่อสารด๎วยคาและประโยคงํายๆ
- วาดภาพและระบายสีสิ่งของรอบตัว

กิจกรรม (เวลา 1 ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนดูรูปภาพเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ แล๎วสนทนาซักถาม
นักเรียน วําจากรูปภาพ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ๎าง แล๎วสุํมนักเรียนออกมาเลํา
ประสบการณ์
กิจกรรม
๓. นักเรียนศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎า
และ บริการ
๔. ให๎นักเรียนทา ใบงานที่ ๐1
๕. ครูสุํมให๎นักเรียนออกมานาเสนอข๎อมูลหน๎าชั้นเรียน
๖. นักเรียนชํวยกันบอกความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
โดยครูชํวยอธิบายเพิ่มเติม
๗. นักเรียนทากิจกรรมใบงานที่ ๐2 สินค๎ากินและใช๎
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๘. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความหมายการแลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
และสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการแลกเปลี่ยนสินค๎า และบริการ

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู๎เกี่ยวกับ
ความหมายและสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับการ
แลกเปลี่ยนสินค๎าและบริการ
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
การทางานกลุํม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/กลุํม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ ร๎อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู๎
- ใบงานที่ ๐๑-๐2
- ตัวอยําง สินค๎าและบริการ
(ของจริง/รูปภาพ)
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑-๐2

แผนการจัดการเรียนรูหน่
บูรวณาการ
ยนรู
เศรษฐี
อย่ ๑: หน
ยยอยที
ชีวิตพอเพียยนรูง ้ทแผนการเรี
ยนรูที่ ๓ เรื่ย่อนสิ
งการแลกเปลี
นสินคาและบริการ
ยการเรียหน
นรูว้ทยการเรี
ี่ ๑ เศรษฐี
น้อทยี่ ๑: หน่
วยย่อนยที
ชีวิตวพอเพี
ยง่ ๑ แผนการเรี
ี่ ๓ เรื่อง การแลกเปลี
นค้าและบริก่ยาร
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูยสนรูังคมศึ
กษาศาสนาและวั
โมง ชัชั้น้นประถมศึ
ษาปทที่ 2ี่ ๒
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
กษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม ภาษาไทย
ภาษาไทย และศิ
และศิลลปะ
ปะ เวลา
เวลา ๒2 ชัชั่ว่วโมง
ประถมศึกกษาปี

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

57

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๑
★★
บ.๑.๑/ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า

คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาใน  มาใส่หน้าข้อความที่กาหนดให้ ( ๑๐ คะแนน)
แลกเปลี่ยน
สินค้า

ผู้บริโภค

เงิน

ผู้ซื้อ
ผู้ผลิต
สินค้า

ผู้ขาย

................... ๑) วีระขายขนมให้เด็กนักเรียน
................... ๒) สิ่งที่ใช้ซื้อสินค้า
................... ๓) คนนาข้าวสารจากโรงสีไปขาย
................... ๔) ชาวนาปลูกข้าว
................... ๕) คนซื้อข้าวสารจากร้านค้า

ชื่อ -สกุล …………………………………………………….……..….…………… เลขที่ .............
๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงานที
่ ๐๒ ่ ๐๒
ใบงานที

บ ๑.๑/ผ ๓-๐๒
★★บ.๑.๑/ผ.๓-๐
๒ ๒
บ.๑.๑/ผ.๓-๐

สินค้าสิกินนค้และใช้
ากินและใช้
คาชี้แจง
และนนามาใช้
(๑๐ คะแนน)
คาชีให้
้แจงนักเรีให้ยนนเขี
ักเรียยนชื
นเขี่อสิยนนชืค้่อาทีสิ่นนามากิ
ค้าที่นนามากิ
และนามาใช้
(๑๐ คะแนน)

สินค้าสิทีน่นค้ามากิ
น น
าที่นามากิ
ตัวอย่าตังวอย่
: แตงโม
าง : แตงโม

สินค้าสิทีน่นค้ามาใช้
าที่นามาใช้
ตัวอย่าตังวอย่
: สบู
าง่ : สบู่

ชื่อ -สกุชื่อล …………………………………………………….……..….……………
เลขที่ เลขที
..................
-สกุล …………………………………………………….……..….……………
่ ..................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

59

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
การแลกเปลี่ยนสินค้า หมายถึง การนาเงินไปซื้อสินค้า สิ่งของ หรือการนาสิ่งของชนิด
หนึ่งไปแลกกับสิ่งของอีกชนิดหนึ่ง

๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

60

ใบความรู้สาหรับครู
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
๑. ผู้บริโภค คือ ผู้ที่นาสินค้าและการบริการต่าง ๆ มากินหรือใช้ประโยชน์
๒. ผู้ผลิต คือ ผู้แปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นผลผลิต ได้แก่ สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ เช่น ชาวสวน ชาวนา ช่างตัดผม
๓. คนกลาง คือ ผู้ที่ทาหน้าที่นาสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้บริโภคคนกลางช่วย
ให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายในการซื้อหาสินค้าและบริการ เช่น พ่อค้าแม่ค้าซื้อผัก
จากเกษตรกรในหมู่บ้านมาขายในร้านค้าในตัวเมือง หรือนาไปขายให้ผู้บริโภคโดยตรง
๔. ตลาด คือ การที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าสามารถตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
สินค้ากันได้อาจมีสถานที่ในการตกลงซื้อสินค้า เช่น ตลาดสด ตลาดชุมชน หรืออาจไม่มี
สถานที่ก็ได้ เช่น การซื้อขายผ่านโทรศัพท์ การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๕. เงิน คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สามารถซื้อสินค้าและบริการ
และชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย เช่น เหรียญบาท ธนบัตร
๖. ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินที่อานวยความสะดวกให้แก่การแลกเปลี่ยนเงิน
รับฝากเงินจากประชาชนกลุ่มหนึ่ง และนาเงินส่วนหนึ่งไปให้ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งกู้ยืม
เพื่อการลงทุน เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นต้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

61

แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๖๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน

ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ความคิดเห็น ความคิดเห็น
เวลา
เสียสละ
๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๒

๑

รวม
๑๕
คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

63

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รับการ
ประเมิน

การแก้ไข
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัญหา/หรือ
ความคิดเห็น ทางาน
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิจกรรม

การแสดง
ความ
คิดเห็น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสิคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

รวม
๑๕
คะแนน
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝุาย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก ๓ ฝุายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ตรง
ประเด็น

เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เปูาหมาย

รวม

ระดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗
คะแนน
ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙
คะแนน
ดี

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมาก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

65

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

อันพึงประสงค์

๓

มีวินัย รับผิดชอบ

-ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้

๒

๑

-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
มุ่งมั่นในการ

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

ทางาน

-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ซื่อสัตย์ สุจริต

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
-ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง
-ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๒
๗-๙
ต่ากว่า ๖

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ชื่อแผน ผู้ซื้อและผู้ขาย
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ผู๎ซื้อกับผู๎ขายมีบทบาทสาคัญในการกาหนดราคาสินค๎าและบริการ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ครูคอยกระตุ๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวมในการตอบคาถาม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- รูปภาพ
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐๒
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
2. นักเรียนดูรูปภาพการซื้อขายในตลาด แล๎วรํวมกันสนทนาซักถามนักเรียนวํามีใคร ทาอะไรที่ไหนครูถามนักเรียนวํา หากนักเรียนจะต๎อง
ซื้อมะมํวงในตลาด 1 กิโลกรัมนักเรียนจะพิจารณาอะไรบ๎างกํอนตัดสินใจซื้อ เชํน ราคา คุณภาพของสินค๎า (ความสด สะอาด การจัดที่
เป็นระเบียบ เรียบร๎อย) ปริมาณของมะมํวง อัธยาศัยของแมํค๎า (เพราะต๎องการเลือก) ครูคอยกระตุ๎นให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ในการ
ตอบคาถามครูอธิบายให๎นักเรียนเข๎าใจวําในตลาดจะมีผู๎ซื้อและผู๎ขาย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่แตกตํางกัน
3. ครูอธิบาย เรื่อง ความหมายของการซื้อ บทบาทของผู๎ซื้อและผู๎ขาย และการกาหนดราคาสินค๎าและบริการได๎อยํางเหมาะสม นักเรียน
แบํงกลุํม ตามความเหมาะสม และมอบหมายให๎นักเรียนบอกการกระทาของใครแสดงถึงการเป็นผู๎ซื้อและผู๎ขาย และบันทึกลงใน
ใบงาน แล๎วสํงตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
4. ทาใบงานที่ ๐๑ ผู๎ซื้อผู๎ขาย
5. ทาใบงานที่ ๐2 การกาหนดราคาสินค๎า
6. ครูนักเรียนรํวมกันสรุปความหมาย การซื้อขาย บทบาทของผู๎ซื้อและผู๎ขาย และการการกาหนดราคาสินค๎าและบริการได๎อยํางเหมาะสม
-ตรวจผลงานนักเรียน/การนาเสนอผลงาน
-สังเกตการทางานกลุํม/รายบุคคล

แนวการจัดการเรียนรูหน่กลุวมยการเรี
บูรณาการ
วยการเรี
ที่ ๑วยย่เศรษฐี
หนวยย
่ ๑ ชีวิตพอเพี
ยนรูท้ขี่ าย
๔ เรื่อง ผูซื้อและผูขาย
ยนรู้ที่หน
๑ เศรษฐี
น้อยยนรู: หน่
อยที่ น๑อชียวิต: พอเพี
ยงอยที
แผนการเรี
ยนรู้ทยี่ 4ง แผนการเรี
เรื่อง ผู้ซื้อและผู
บูรบูณาการกลุ
นธรรม ศิภาษาไทย
และศิลปะเวลา
เวลา2๒ชัชั่วโมง
่วโมงชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกษาปี
กษาป
รณาการกลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูส้สังังคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
ลปะ และภาษาไทย
ที่ ท2ี่ ๒

แนวการจัดการเรียนรู้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกความหมายของการซื้อขายได้
๒. อธิบายบทบาทของผู้ซื้อและผูข้ ายได้
๓. กาหนดราคาสินค้าและบริการได้อย่าง
เหมาะสม
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า
๒. การรวบรวมข้อมูล
๓. การเขียนคาและประโยคง่ายๆ
๔. การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ใฝุเรียนรู้
๒. ความรับผิดชอบ
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

- ความหมายและของการซื้อขาย
- บทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย
- การกาหนดราคาสินค้าและบริการ
- การสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ
- การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

ขอบเขตเนื้อหา

กิจกรรม
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนดูรูปภาพการซื้อขายในตลาด แล้วร่วมกันสนทนาซักถามนักเรียนว่ามีใคร ทาอะไร ที่ไหน
๓. ครูถามนักเรียนว่า หากนักเรียนจะต้องซื้อมะม่วงในตลาด ๑ กิโลกรัมนักเรียนจะพิจารณาอะไรบ้าง
ก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ราคา คุณภาพของสินค้า (ความสด สะอาด การจัดที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย)
ปริมาณของมะม่วง อัธยาศัยของแม่ค้า (เพราะต้องการเลือก) ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการตอบคาถามครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าในตลาดจะมีผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งมีจุดประสงค์ที่
แตกต่างกัน
กิจกรรม
๔. ครูอธิบาย เรื่อง ความหมายของการซื้อ บทบาทของผู้ซื้อ และผูข้ าย การกาหนดราคา สินค้าและบริการ
ได้อย่างเหมาะสม
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตามความเหมาะสม และมอบหมายให้นักเรียนบอกการกระทาของใครแสดงถึง
การเป็นผู้ซื้อและผู้ขาย และบันทึกลงในใบงานที่ ๐๑ ผู้ซื้อผู้ขาย
๖. สมาชิกในกลุ่มนาข้อมูลมาสรุปและส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๗. นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของการซื้อขาย การใช้สินค้าและบริการ การกาหนดราคาสินค้าและ
บริการโดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
กิจกรรมเดี่ยว
๘. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๙. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย การซื้อขาย บทบาทของผู้ซื้อและผู้ขาย และการการกาหนดราคา
สินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของการซื้อขาย
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร
การทางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคคล/
กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒
- ตัวอย่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย
(ของจริง/รูปภาพ)
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒

แผนการจัดการเรียนรูหน่
บูรวณาการ
ยนรู
เศรษฐี
อย่ ๑: หน
อยทียง่ ๑ แผนการเรี
ชีวิตพอเพียยนรู
ง ้ทแผนการเรี
ี่ ๔ เรื้ข่อายง ผูซื้อและผูขาย
ยการเรียหน
นรูว้ทยการเรี
ี่ ๑ เศรษฐี
น้อทยี่ ๑: หน่
วยย่อนยที
ชีววิตยย
พอเพี
ี่ 4 เรื่อง ยผูนรู
้ซื้อทและผู
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
นธรรมศิลศิปะ
ลปะและภาษาไทย
และภาษาไทยเวลา
เวลา๒2ชัชั่ว่วโมง
โมงชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปีทที่ ี่ ๒2
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูยสนรูังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒฒนธรรม

แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ ง ผู้ซื้อและผู้ขาย
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

69

บ ๑.๑/ผ ๔-๐๑
★★ บ.๑.๑/ผ.๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

ผูผูซ้ซื้อื้อผูผู้ขขายาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนช่วยกันเขียนชื่อผู้ซื้อ ผู้ขายจากข้อความที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สมชายไปซื้อข้าวสารที่โรงสีลุงทองดี
มานะจับปลาในคลองไปขายให้แม่ค้าที่ตลาด
วารุณีไปซื้อกล้วยที่สวนของน้าสมปอง
กานดาไปตัดผมที่ร้านพี่นก
น้องปอนไปซื้อขนมที่ร้านป้านิด

ผู้ซื้อ

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ผู้ขาย

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
กลุ่มที…่ …………………………
สมาชิก

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................
๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงานที่ ๐๒
ใบงานที่ ๐๒

★★

บ.๑.๑/ผ.๔-๐๒
บบ.๑.๑/ผ.๔-๐๒
๑.๑/ผ ๔-๐๒

การกาหนดราคาสินค้า
การกาหนดราคาสินค้า
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูราคาสินค้าที่กาหนดแล้วทาเครื่องหมาย  ว่า
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูราคาสินค้าที่กาหนดแล้วทาเครื่องหมาย  ว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่ (๑๐ คะแนน)
มีความเหมาะสมหรือไม่ (๑๐ คะแนน)






ไข่ไก่ ราคาฟองละ ๕ บาท
ไข่ไก่ ราคาฟองละ ๕ บาท
เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหตุผล......................................................................






มะม่วง ราคาลูกละ ๒๐ บาท
มะม่วง ราคาลูกละ ๒๐ บาท
เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหตุผล......................................................................






นม ราคากล่องละ ๑๐ บาท
นม ราคากล่องละ ๑๐ บาท
เหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เหตุผล......................................................................

ชื่อ …………………………………………………..….….…..….….…..……เลขที่………………………
ชื่อ …………………………………………………..….….…..….….…..……เลขที่………………………
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓
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ใบความรู้สาหรับครู
ใบความรู้สาหรับครู

เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย
เรื่อง ผูซ้ ื้อและผู้ขาย
การซื้อขาย หมายถึง การนาเงินมาแลกเปลี่ยนสินค้า
การซื
้อขาย หมายถึง การนาเงินมาแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ ซึ่งในการซื้อขายสินค้าและบริการ

และบริ
ารอซึงอยู
่งในการซื
และบริ
การ
จะมี
ผู้เกี่ยกวข้
่ ๒ ฝุา้อยขายสิ
คือ ผูน้ซค้ื้อาและผู
้ขาย
จะมี
่ยวข้อ้ขงอยู
่ ๒ ฝุบาทบาทและหน้
ย คือ ผู้ซื้อและผู
าย างกัน
ทั้งผู้ซผื้อู้เกีและผู
ายจะมี
าที่แ้ขตกต่
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน

บทบาทของผู้ซื้อและผูข้ าย
บทบาทของผู้ซื้อและผูข้ าย

ผู้ซื้อ คือ ผู้ที่นาเงินตราไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของของผู้อื่น ผูซ้ ื้อที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
ผู้ซื้อ๑.คือคิดผูก่้ทอี่นนซื
าเงิ้อนตราไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของของผู้อื่น ผูซ้ ื้อที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
๑. ซืคิ้อดด้ก่วอยความประหยั
นซื้อ
๒.
ด ไม่ซื้อสินค้าฟุุมเฟือย
๒. เลื
ซื้ออด้กซื
วยความประหยั
๓.
้อแต่ของจาเป็ดน ไม่ซื้อสินค้าฟุุมเฟือย
๓. เลื
เลืออกสิ
กซืน้อแต่
น และมีประโยชน์
๔.
ค้าทีของจ
่มีคุณาเป็
ภาพดี
าที่มีค่ตุณนเองมี
ภาพดีไแปแลกกั
ละมีประโยชน์
ผู้ขาย๔.คือเลือผูกสิ
้นาสิน่งค้ของที
บเงินตราของผู้อื่น ผู้ขายที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
ผู้ขาย๑.คือขายสิ
ผู้นาสิ
นเองมีไปแลกกับเงินตราของผู้อื่น ผู้ขายที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
นค้่งาของที
มีคุณ่ตภาพ
๑.
นค้่อามีสัคตุณ
๒. ขายสิ
มีความซื
ย์สภาพ
ุจริต
๒.
ย์สุจริต
๓. มีมีคความซื
วามรับ่อผิสัดตชอบ
๓.
ความรั
๔. มีควรต้
อนรับบผิดลูชอบ
กค้าด้วยความไพเราะ
๔.
ควรต้
อ
นรั
บ
ลู
ก
๕. ไม่เอาเปรียบผู้ซค้ื้อาด้วยความไพเราะ
๕.
บผูม้ซแจ่ื้อ มใส
๖. ไม่
หน้เอาเปรี
าตายิ้มยแย้
หน้าตายิ้มแย้
การก๖.าหนดราคาสิ
นค้มาแจ่มใส
การกาหนดราคาสิ
นค้า นค้าและบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีบทบาทในการกาหนดราคา
ในการซื้อขายสิ
ในการซื
้อขายสิ
าและบริ
ผู้ซื้อและผู
ทบาทในการก
สินค้าและบริ
การนั
้นๆ ว่นาค้จะซื
้อขายกักนารในราคาเท่
าใด้ขายจะมี
เช่น นิดบปลู
กผักบุ้งขายทีาหนดราคา
่บ้าน
สิโดยก
นค้าาหนดราคาขายมั
และบริการนั้นๆ ดว่ละาจะซื
้อขายกั
นในราคาเท่
าใด เช่้อนได้นิใดนราคาถู
ปลูกผักกบุกว่
้งขายที
่บ้าน
๕ บาท
เพราะผู
้ซื้อสามารถซื
าท้องตลาด
โดยกาหนดราคาขายมัดละ ๕ บาท เพราะผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่
องทีสั่ตงรงกั
บระดักบรรมของนั
คะแนน กเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
คาชี้แจง : ให้
ผู้สอน
เกตพฤติ
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ที่
รายการประเมิน
๓
๒
๑
ระดับคะแนน
ที่
รายการประเมิน
๑ ความถูกต้องของเนื้อหา
๓
๒
๑
ความคิกดต้สร้อางของเนื
งสรรค์้อหา
๑๒ ความถู
วิธีการนดาเสนอผลงาน
๒๓ ความคิ
สร้างสรรค์
าไปใช้
ประโยชน์
๓๔ วิการน
ธีการน
าเสนอผลงาน
การตรงต่
อเวลา
๔๕ การน
าไปใช้
ประโยชน์
๕ การตรงต่อเวลา
รวม
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................ ้ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
อพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
เกณฑ์ผลงานหรื
การให้คะแนน
เป็นส่รวณ์นใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบู
ชัดเจน
บางส่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็
นส่วนนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้
ให้

๓
๓๒
๒๑
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ช่ว๑๒-๑๕
งคะแนน
ระดับคุดีณภาพ
๘-๑๑
พอใช้
๑๒-๑๕
ดี
ต่ากว่
า๘
ปรัพอใช้
บปรุง
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

73
73

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่

ที่

๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๐

ชื่อ – สกุล
ชื่อ – สกุล

ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ รวม
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ความคิ
รวม
ดเห็น ความคิดเห็น
เวลา
๑๕
ความมีวินัย
เอื้อเฟื้อ ความคิ
ดเห็น ความคิดเห็น
เวลา
เสียสละ
๑๕
คะแนน
เสียสละ
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
คะแนน
๓

๒

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

๓

๒

๑

๓

๒

๑

๓

๑

๓

๒

๑

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

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๒-๑๕
ดี
๑๒-๑๕
ดี
๘-๑๑
พอใช้
๘-๑๑
พอใช้
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง
ต่ากว่า ๘
ปรับปรุง
๗๖

๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

74

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ที่

ชื่อ – สกุล

การแก้ไข
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัญหา/หรือ
ความคิดเห็น ทางาน
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิจกรรม

การแสดง
ความ
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

75

แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝุาย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก ๓ ฝุายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ตรง
ประเด็น

เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เปูาหมาย

รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗ คะแนน ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙ คะแนน ดี

๗๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมาก

ระดับ

76

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ

รายการประเมิน

อันพึงประสงค์

ระดับคะแนน
๓

๒

๑

มีวินัย รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

ทางาน

-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

อยู่อย่างพอเพียง -ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
-ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
-ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ให้ ๓ คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
ให้ ๒ คะแนน
๑๐-๑๒
ดี
ให้ ๑ คะแนน
๗-๙
พอใช้
ต่ากว่า ๖
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

77

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ชื่อแผน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ผู๎ซื้อกับผู๎ขายมีบทบาทสาคัญในการกาหนดราคาสินค๎าและบริการซึ่งมีความสาคัญตํอความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศ
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ครูรํวมสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
ให๎นักเรียนทากิจกรรมสารวจ รวบรวมข๎อมูลสรุป/การทางานกลุํม
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- รูปภาพ
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐3
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน

๘๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทดสอบหน่วยย่อยที่ 1
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
1. ครูชี้แจงตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบ
2. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยจาลองสถานการณ์การซื้อขายในตลาด แล๎วสนทนาซักถามนักเรียนวําใครเป็นผู๎ซื้อ ใครเป็นผู๎ขาย
แล๎วมีความเกี่ยวข๎องกันอยํางไร
3. ครูอธิบาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย หลักการเลือกซื้อสินค๎าและบริการแล๎วรํวมกันอภิปรายพร๎อมยกตัวอยํางแล๎ว
ทากิจกรรมในใบงานที่ ๐๑-๐๒
4. ทาใบงานที่ ๐๑ ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย
5. ทาใบงานที่ ๐๒ ซื้ออยํางไรได๎ประโยชน์
6. สมาชิกในกลุํมนาข๎อมูลมาสรุปและสํงตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
7. ทาใบงานที่ ๐3 ผู๎ซื้อหรือผู๎ขาย
8. ครูให๎นักเรียนชํวยกันบอกความหมายความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย หลักการเลือกซื้อสินค๎าและบริการโดยครูชํวยอธิบาย
เพิ่มเติม
9. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุปความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขาย หลักการเลือกซื้อสินค๎าและบริการได๎อยํางเหมาะสม
-ตรวจผลงานนักเรียน/การนาเสนอผลงาน
-สังเกตการทางานกลุํม/รายบุคคล/ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
รณาการกลุ
นรูว้สยการเรี
ังคมศึกยษาศาสนาและวั
และภาษาไทย
เวลา
2 ชั่วโมง
ที่ ๒ขาย
แผนการจัดบูการเรี
ยนรูกลุ่มมสาระการเรี
บูรณาการยหน
นรูที่ ๑ เศรษฐีนฒอนธรรม
ย : หนวการงานอาชี
ยยอยที่ ๑ ชีพวและเทคโนโลยี
ิตพอเพียง แผนการเรี
ยนรูที่ ๕ เรื
่อง ความสั
มพันชัธ้นรประถมศึ
ะหวางผูซกษาปี
ื้อและผู
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู้
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ใฝุเรียนรู้
๒. ความรับผิดชอบ
๓. มุ่งมั่นการทางาน
๔. ซื่อสัตย์สุจริต

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้ ายได้
๒. อธิบายหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้
อย่างมีเหตุผล
๓.บอกวิธีการและประโยชน์ของการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการได้
ทักษะ
๑. การสื่อสาร/การบอกเล่า (ป.๑-๓)
๒. การทางานกลุ่ม (ป.๑-๓)
๓. การเขียนคาและประโยคง่ายๆ

ขอบเขตเนื้อหา
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
- วิธีการและประโยชน์ของการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ
- การสื่อสารด้วยคาและประโยคง่ายๆ

กิจกรรม
ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๒. นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยจาลองสถานการณ์การซื้อขายในตลาด แล้วสนทนาซักถามนักเรียนว่า
ใครเป็นผู้ซื้อ ใครเป็นผู้ขาย แล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
๓. ครูให้นักเรียนเล่าถึงความประทับใจในอัธยาศัยของพ่อค้าหรือแม่ค้าที่นักเรียนเคยไปซื้อสินค้า
กิจกรรม
๔. ครูอธิบาย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการแล้วร่วมกัน
อภิปรายพร้อมยกตัวอย่าง
๕. นักเรียนช่วยกันบอกความหมายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้ าย หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
โดยครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม
๖. นักเรียนทากิจกรรมลงใบงานที่ ๐๑ จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซอื้ และผู้ขาย แล้วทาใบงานที่ ๐๒
ซื้ออย่างไรได้ประโยชน์
๗. สมาชิกในกลุ่มนาข้อมูลมาสรุปและส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
๘. นักเรียนทาใบงาน ๐๓ ผูซ้ ื้อหรือผู้ขาย
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ื้อและผู้ขาย หลักการเลือกซื้อสินค้า และบริการได้
อย่างเหมาะสม
10. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
๒. ประเมินทักษะการสื่อสาร การทางานกลุ่ม
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินจากผลงานนักเรียน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
๒. แบบประเมินผลงานนักเรียน
๓. แบบสังเกตการทางานรายบุคล/กลุ่ม
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบบันทึกคะแนนหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๓
- ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย
(ของจริง/รูปภาพ)
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ - ๐๓

แผนการจัดการเรียนรูหน่บวูรยการเรี
ณาการยหน
ยนรู
เศรษฐี
อย่ ๑: หน
ยยอยที
ชีวิตพอเพียยนรู
ง ้ทแผนการเรี
นรูที่ ๕มพัเรืน่อธ์งระหว่
ความสั
นธระหว
นรู้ทวี่ ยการเรี
๑ เศรษฐี
น้อทยี่ ๑: หน่
วยย่อนยที
ชีวิตวพอเพี
ยง่ ๑ แผนการเรี
ี่ 5 เรื่อง ยความสั
างผูม้ซพัื้อและผู
้ขายางผูซื้อและผูขาย
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูยสนรูังคมศึ
กษาศาสนาและวั
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
กษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรมการงานอาชี
การงานอาชีพพและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี และภาษาไทย
และภาษาไทย เวลา
เวลา ๒2 ชัชั่ว่วโมง
โมง ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปีทที่ ี่ 2๒
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ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๑/ผ ๕-๐๑
★★ บ.๑.๑/ผ.๕-๐๑

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันโยงข้อความที่มีความเกีย่ วข้องกันมากที่สุด
(๑๐ คะแนน)
๑) วารุณีต้องการตัดชุดใหม่



 วิภาปลูกผักกะหล่า

๒) อารีต้องการดินสอเขียนหนังสือ



 สมศรีเลี้ยงไก่(พันธุ์ไข่)

๓) คุณแม่จะทาไข่พะโล้



 ทองดีเลี้ยงปลานิล

๔) แม่ค้าจะทาแกงส้ม



 ประนอมรับจ้างตัดผ้า

๕) ปราณีต้องการรับประทานผัดผัก



 ลุงทองดีเปิดร้านขายอุปกรณ์การเรียน

กลุ่มที…่ …………………………
สมาชิก

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓
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ใบงานที่ ๐๒
ใบงานที่ ๐๒

★★

บ.๑.๑/ผ.๕-๐๒
บ ๑.๑/ผ ๕-๐๒
บ.๑.๑/ผ.๕-๐๒

ซื้ออย่างไร ได้ประโยชน์
ซื้ออย่างไร ได้ประโยชน์
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกซือ้ สิ่งของที่มีประโยชน์มากที่สุดเรียงตามลาดับ
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกซือ้ สิ่งของที่มีประโยชน์มากที่สุดเรียงตามลาดับ
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล (๑๐ คะแนน)
พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล (๑๐ คะแนน)

๑) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๑) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๒) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๒) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๓) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๓) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๔) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๔) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๕) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
๕) ซื้อ.............................................เพราะ..................................................................
กลุ่มที่……………………………
กลุ่มที่……………………………
สมาชิก
สมาชิก

๘๔

๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๑)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๒)……………………………………………….…ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๓)………………………………………………….ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................
๔) …………………………………………………ชั้น.................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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ใบงานที่ ๐๓

บ ๑.๑/ผ ๕-๐๓
★★
บ.๑.๑/ผ.๕-๐๓

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่เล่าเรือ่ งจากภาพที่กาหนดให้ (๑๐ คะแนน)

ชื่อ-สกุล …………………………………….………………………….…..……เลขที่………………
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

83

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขาย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซอื้ หรือผู้ขาย
ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ทุกคนไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่าง สินค้า
บางอย่างผลิตเองได้ บางอย่างผลิตเองไม่ได้จึงต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น เช่น บ้านของส้มทานา บ้านของ
ก้อยขายเสื้อผ้า ส้มต้องการเสื้อผ้า จึงนาข้าวไปขายเพื่อนาเงินมาซื้อเสื้อผ้าจากบ้านก้อย ส่วนก้อยก็ต้องนา
เสื้อผ้าไปขายเพื่อนาเงินมาซื้อข้าวจากบ้านส้ม ความสัมพันธ์ดังกล่าว ทาให้ผู้ซื้อและผู้ขายจาเป็นต้องพึ่งพา
อาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

บ้านของส้มทานา
ส้มต้องการเสื้อผ้า จึงนาข้าวไปขายเพื่อ
นาเงินมาซื้อเสื้อผ้าจากบ้านก้อย

หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ มีดังนี้
๑. ประหยัด
๒. ประโยชน์
๓. คุณภาพและราคา
๔. ปลอดภัย
๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ้านของก้อยขายเสื้อผ้า

ก้อยก็ต้องนาเสื้อผ้าไปขายเพื่อนาเงิน
มาซื้อข้าวจากบ้านส้ม
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แบบประเมินผลการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๒

๓

๑

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากว่า ๘

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง
36
ที่ตรงกับระดับคะแนน
ความมีน้าใจ การรับฟัง การแสดง การตรงต่อ
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนั
ความมีวินกัยเรียนเอื้อเฟื้อ
ความ
ความคิดเห็น
เวลา
ที่
ชื่อ – สกุล
คิดเห็น
เสียสละ
: ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
 ลงในชํองที่ตรงกับระดับคะแนน
๑
๒
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๓
๒
๑
๓
ความถูกต๎องของเนื้อ๔หา
ความคิดสร๎างสรรค์ ๕
วิธีการนาเสนอผลงาน๖
การนาไปใช๎ประโยชน์๗
การตรงตํอเวลา ๘
๙
รวม
๑๐

รวม
๑๕
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../................ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

รให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอย่างสม่
าเสมอ
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบ่อยครันเป็
้ง นสํวนใหญํ
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

๓๓ คะแนน
คะแนน
๒ คะแนน ๒ คะแนน
ให้
๑ ให้คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

๘๘

ให๎
ให้
ให๎
ให๎

ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ดี
พอใช๎
๑๒-๑๕
ปรั๘-๑๑
บปรุง
ต่ากว่า ๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย
 ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
36

การแก้ไข
การรับฟัง ความตั้งใจ ปัญหา/หรือ
ความคิดเห็น ทางาน
ที่
ชื่อ – สกุล
ปรับปรุง
แบบประเมินผลการนาเสนอผลงานนักเรียน
ผลงานกลุ่ม
๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑
: ให๎ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวํางเรียนและนอกเวลาเรียน แล๎วขีดเครื่องหมาย
 ลงในชํองที๑่ตรงกับระดับคะแนน
๒
๓
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
๓
๒
๑
๔
ความถูกต๎องของเนื
๕ ้อหา
ความคิดสร๎างสรรค์
๖
วิธีการนาเสนอผลงาน
๗
การนาไปใช๎ประโยชน์
๘
การตรงตํอเวลา๙
๑๐
ความ
ร่วมมือกัน
ทากิจกรรม

การแสดง
ความ
คิดเห็น

รวม
๑๕
คะแนน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู๎ประเมิน
............../.................../................
............../.................../................

รให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
นสมบู
รณ์ชัดเจน
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมอย่างสม่
าเสมอ
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบ่อยครันเป็
้ง นสํวนใหญํ
ลงานหรือพฤติกปฏิ
รรมสอดคล๎
องกับรายการประเมิ
บัติหรือแสดงพฤติ
กรรมบางครัน้งบางสํวน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๒-๑๕
๘-๑๑
ต่ากวํา ๘

ให๎
ให้
ให๎
ให๎

๓๓ คะแนน
คะแนน
๒ คะแนน ๒ คะแนน
ให้
๑ให้ คะแนน ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วบงคะแนน
ระดั
คุณภาพ
ดี
๑๒-๑๕
พอใช๎
๘-๑๑
ปรั
บปรุ
ต่ากว่
า ๘ง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙
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แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
คาชี้แจง ๑. แบบประเมินนี้มีผู้ประเมิน ๓ ฝุาย คือ ตนเอง เพื่อน และผู้สอน ข้อมูลการประเมิน
มาจาก ๓ ฝุายเพื่อพิจารณาในการตัดสินผลการประเมิน
๒. เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
๑ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติด้วยตนเองยังไม่ค่อยได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือ
๒ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
๓ คะแนน หมายถึง ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างของเพื่อน
ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมิน
ตรง
ประเด็น

เคารพผู้ฟัง

สร้าง
สัมพันธภาพ

บรรลุ
เปูาหมาย

รวม

ระดับ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อผู้ประเมิน ................................................................... ( ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน)
เกณฑ์การประเมิน (รวมคะแนนจากผู้ประเมินทั้ง ๓ คน)
๑๒ – ๑๗ คะแนน ปรับปรุง
๒๔ – ๒๙ คะแนน ดี

๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘ – ๒๓ คะแนน พอใช้
๓๐ – ๓๖ คะแนน ดีมาก
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีดเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
มีวินัย รับผิดชอบ

ระดับคะแนน

รายการประเมิน

๓

๒

๑

-ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน

ใฝ่เรียนรู้

-รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
-รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
-ตั้งใจเรียน
-รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด

มุ่งมั่นในการ

-มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย

ทางาน

-มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ

ซื่อสัตย์ สุจริต

-ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
-ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง
-ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
๑๐-๑๒
๗-๙
ต่ากว่า ๖

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
**********************************************************************

คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกสิ่งของที่จาเป็นและไม่จาเป็นลงในตาราง (๑๐ คะแนน)
เสื้อผ้า

อาหาร

ลูกโปุง
ลูกอม

บ้าน
ของเล่น

ยารักษา
โรค
น้าอัดลม

ขนม
หวาน

สิ่งของที่จาเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

น้าดื่ม

สิ่งของที่ไม่จาเป็น
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ชื่อ-สกุล ....................................................................................เลขที่.................
๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
*******************************************************

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สิ่งของที่จาเป็น
สิ่งของทีไ่ ม่จาเป็น
๑) เสือ้ ผ้า
๑) ลูกโปุง
๒) อาหาร
๒) น้าอัดลม
๓) ยารักษาโรค
๓) ขนมหวาน
๔) น้าดื่ม
๕) บ้าน

๔) ลูกอม
๕) ของเล่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

9191

91

แบบบั
แบบบันนทึแบบบั
ทึกกคะแนนทดสอบหลั
คะแนนทดสอบหลั
นทึกคะแนนทดสอบหลั
งเรีงเรียยนน งเรียน
ผู้สอน ทดสอบนั
งเรียนและลงคะแนนที
ดยละ
เป็นร้อยละ
คคาชีาชี้แ้แจงจงค: าชี
:ให้ให้้แผูจง
ผู้ส้สอน:อนให้ทดสอบนั
ทดสอบนั
กกเรีเรียนหลั
ยนหลักงเรีงเรียยนหลั
นและลงคะแนนที
นและลงคะแนนที
่ได้่ได้คิคิดดเป็เป็น่ไนด้ร้อร้คิอยละ
แล้่อ่องหมาย
วขีงหมาย
ดเครื
่อ
งหมาย
อองทีลงในช่
่ตรงกักการประเมิ
บารประเมิ
เกณฑ์กนารประเมิ
น
แล้แล้วขีวขีดดเครื
เครื
ลงในช่
ลงในช่
งที่ต่ตรงกั
รงกัอบงที
บเกณฑ์
เกณฑ์
น
แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลั
งเรีงเรียยนน งเรียน
เกณฑ์
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมิ
เกณฑ์กนารประเมิ
น
น
เลขที
เลขที่ ่ เลขที่ ชืชื่อ่อ––สกุสกุลชืล่อ – สกุล คะแนนเต็
ร้อร้อยละ
ยละ ร้อยละ
คะแนนเต็
คะแนนเต็
มม......
...... ม ......
ผ่ผ่านาน ผ่าไม่
นไม่ผผ่าน่าน ไม่ผ่าน
คะแนน
คะแนน คะแนน
๑๑
๑
๒๒
๒
๓๓
๓
๔๔
๔
๕๕
๕
๖๖
๖
๗๗
๗
๘๘
๘
๙๙
๙
๑๐
๑๐ ๑๐
สรุสรุปปรวม
รวมสรุปรวม
ผ่ผ่านเกณฑ์
านเกณฑ์
ผ่ตาตั้งนเกณฑ์
แต่
ั้งแต่ร้อร้อยละ
ตยละ
ั้งแต่๗๐
๗๐
ร้อยละ
ขึขึ้น้นไป๗๐
ไป ขึ้นไป

(ลงชื่อ่อ)..................................................
)..................................................
(ลงชื
(ลงชื่อ)..................................................
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
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หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒
ออมไวไมขัดสน
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ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ 2
หน
ไมขไัดม่สน
หน่วยย
ยย่อยที่ ๒๑ ชืชื่อ่อหนหน่วยย
วยย่อยอยออมไว
ออมไว้
ขัดสน
จานวนเวลาเรียน ๑0 ชั่วโมง

จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน

สาระสาคัญของหน่วย
การประกอบอาชีพจะประสบผลสาเร็จได๎ ผู๎ประกอบอาชีพนั้นจะต๎องศึกษาข๎อมูลของลักษณะงานอาชีพ
ตามความสนใจและความถนัด มีเจตคติที่ดีตํออาชีพนั้นและเห็นถึงความสาคัญของอาชีพในการสร๎างรายได๎เลี้ยง
ชีพตนและครอบครัว และเมื่อมีรายได๎ควรที่จะรู๎จักการใช๎จํายในชีวิตประจาวัน เพื่อซื้อสินค๎าและบริการที่ไมํเกิน
ตัวและคุ๎มคํา จัดทารายรับรายจําย รู๎จักการเก็บออมไว๎ ยํอมสํงผลดีตํอสภาพความเป็นอยูํในการดาเนินชีวิต
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๑ ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๓.๒
มฐ. ท ๑.๑
มฐ. ท 2.1
มฐ. ง ๑.๑
มฐ. ศ ๑.๑
มฐ. ค ๑.๒

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ , ป.๑/๒ , ป.๑/๓ , ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๔ , ป.๓/๑ ,
ป.๓/๓
ป.๒/๒
ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓ , ป.๒/๘
ป.๒/๒ , ป.๒/๔
ป.๒/๑ , ป.๒/๒
ป.๒/๖
ป.๒/๑

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก

ความจาเป็นที่ต้องทางานอย่างสุจริต
รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
2

๙๘

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

ออมไว๎
ไมํขัดสน

๑

ทางานดีมีความสุข

2 ชั่วโมง

๒
๓
๔
๕

รายรับ-รายจํายของตนเองและครอบครัว
วิเคราะห์การใช๎จํายของตนเอง
หลักในการใช๎จํายและการออม
การออมเงิน

2
2
2
2

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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เวลา

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

หมายเหตุ

การออมเงิน
- ความหมายของการออม
- ประเภทของการออม
- การอ่านและเขียนสื่อสาร

แผนที่ ๕ ( ๒ ช.ม. )

ทางานดีมีความสุข
- ความหมายประเภทและความสาคัญของการ
ทางานที่ดี
- ผลที่เกิดจากการทางานที่ดี
- วิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม

แผนที่ ๑ ( ๒ ช.ม. )

หลักในการใช้จ่ายและการออม
- หลักในการใช้จ่าย
- ความหมายของการออม
- การเขียนสื่อสารหลักในการใช้จ่าย
- การวาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัว

แผนที่ ๔ ( ๒ ช.ม. )

หน่วยย่อยที่ ๒
ออมไว้ไม่ขัดสน
( ๑๐ ชั่วโมง )

แผนที่ ๒ ( ๒ ช.ม. )

วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
- การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
- ประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว
- อ่านออกเสียง เขียนเรื่อง การใช้เงินใน
ชีวิตประจาวัน
ของนักเรียน

แผนที่ ๓ ( ๒ ช.ม. )

รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว
- การใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
- การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง
- บวกลบจานวนเงินจากบัญชีรายรับ-รายจ่าย
- วาดภาพระบายสีการมีรายได้ที่พบเห็นในสังคม

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อแผน ทางานดีมีความสุข
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การทางานที่สุจริต ทาให๎เกิดรายได๎อยํางภาคภูมิใจและสํงผลให๎ชีวิตมีความสุข ทั้งตํอตนเอง ครอบครัว
และสังคม
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ครูอาจเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับอาชีพที่สุจริต และลักษณะงานของแตํละ
อาชีพได๎โดยศึกษาจาก แหลํงสืบค๎นตํางๆ เชํน อินเตอร์เน็ต ห๎องสมุด หรือ ชุมชน
ให๎นักเรียนได๎ศึกษาและเรียนรู๎โดยการถํายทอดประสบการณ์จริงจากคนที่ประกอบอาชีพใน
ชุมชนที่สร๎างรายได๎จนประสบผลสาเร็จ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐2
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบทดสอบกํอนเรียน

๑๐๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

-ตรวจใบงานที่ ๐๑ , ๐๒

7. ครูและนักเรียน รํวมกันสรุปความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทางานดีมีความสุขอยํางไร

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
1. สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น เรื่อง การทางานที่ดี
2. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนให๎นักเรียนทราบ
่สุจ่อรินๆในห๎
ต เพื่อนๆ
นซักถามและ
3. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน ออกมาหน๎าชั้นเรียน เลําการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว ทีเพื
องชํในห
วยกัอนงชซักวยกั
ถามและ
แสดงความคิดเห็น
4. นักเรียนจับกลุํม ๓ คน ศึกษาใบความรู๎ โดยครูคอยกากับดูแล นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ครูสุํมนักเรียนนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
5. ทาใบงานที่ ๐๑ อาชีพและความสาคัญของการทางาน
6. ทาใบงานที่ ๐๒ อาชีพของคนในครอบครัว

ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๒

ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทางานดีมีความสุข
แนวการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ ชีวิตพอเพียง แผนการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ทํางานดีมีความสุข
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แนวการจัดการเรียนรู้
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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๑๐๑

๑๐๒

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกความหมายประเภทและความสาคัญ
ของการทางานที่ดไี ด้
๒. อธิบายเหตุผลของการทางานที่ดไี ด้
๓. อธิบายวิธกี ารและประโยชน์การทางาน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การเขียนอธิบายเหตุผล
๓. การทางานกลุ่ม
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. มีวินัยในการทางาน
๓. มีความรอบรอบ

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายประเภทและความสาคัญ
ของการทางานที่ดี
- ผลทีเ่ กิดจากการทางานที่ดี

กิจกรรม (เวลา ๑ ชั่วโมง)
ทดสอบก่อนเรียน โดยครูเป็นผู้อ่านแบบทดสอบให้นักเรียน
ขั้นนา
๑. ครูเตรียมภาพ การทานา และการทาไร่ทาสวน นักเรียนดูภาพแล้วสนทนากันว่าในภาพนั้นเป็นตัวอย่าง
การทางานที่ดี ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ
๒. ครูสนทนาร่วมกับนักเรียน อภิปรายเกี่ยวกับการทางานที่ดี แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
การทาางานที
ง ครูาแง จ้ครู
งจุแดจประสงค์
การเรีกยารเรี
น ยน
การทํ
งานที่ดี และสร้
และสรางรายได้
งรายไดให้หแแก่กคครอบครั
รอบครัวว และชุ
และชุมมชนว่
ชนทีาส่มีจุอริะไรบ้
ตมีอาะไรบ
งจุดประสงค
ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๓. ตัวแทนนักเรียน ๓ คน ออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนว่าประกอบอาชีพ
อะไรบ้าง คนในครอบครัวมีความสุขหรือไม่อย่างไรกับการประกอบอาชีพนั้น เพื่อนๆในห้องช่วยกัน
ซักถามและแสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวของนักเรียนประกอบอาชีพเหมือนหรือแตกต่างอะไรบ้างกับ
ตัวแทนนักเรียนที่เลือกออกมาหน้าชั้น
กิจกรรม
๔. นักเรียนจับกลุม่ ๓ คน ศึกษา เรื่อง ทางานดีมีความสุข แล้วทาใบงานที่ ๐๑ ครูสมุ่ นักเรียนแต่ละชั้น
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
๕. ครูให้นักเรียน ทาใบงานที่ ๐๒
๖ .นักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับการทางานที่ดีและก่อให้เกิดความสุขอย่างไร โดยให้นักเรียนเสนอ
คนละ ๑ ประเด็น
๗. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการเรียนรู้ของการทางานดีมีความสุขแล้วบันทึกผลการสรุปลงในสมุด

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย
ประเภทของการทางานที่ดี
๒. ประเมินทักษะการสังเกต อธิบายเหตุผล
การทางานกลุ่ม การใช้วัสดุ อุปกรณ์
สร้างงานทัศนศิลป์
๓. การประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๑. การประเมินความรู้จากใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. ข้อสอบก่อนเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียน
๓. แบบประเมินหน้าชั้นเรียน
๔. แบบประเมินกลุ่ม
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู๎
๒. ใบงานที่ ๐๑ – ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๐๑ – ๐๒

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ : หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขดสน แผนการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ทํางานดีมีความสุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทางานดีมีความสุข
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง ทางานดีมีความสุข
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นาข้อความทีก่ าหนดให้จัดกลุ่มตามหัวข้อให้ถูกต้อง ( ๑๐ คะแนน)
**********************************************************************

ทาขนมขาย

ใช้ดินสอให้หมดแท่ง

เก็บหนังสือเก่าขาย

ไปเที่ยวต่างจังหวัด

ปลูกผักขาย

ซื้อนมกล่อง

ซื้อกับข้าว

ตักอาหารแต่พออิ่ม

ปิดไฟหลังการใช้

ซื้อของเล่น
ประหยัด
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

รายได้

รายจ่าย

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ประหยัด
ใช้ดินสอให้หมดแท่ง
ตักอาหารแต่พออิ่ม
ปิดไฟหลังการใช้

๑๐๔

รายได้
ทาขนมขาย
ปลูกผักขาย
เก็บหนังสือเก่าขาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

รายจ่าย
ไปเที่ยวต่างจังหวัด
ซื้อกับข้าว
ซื้อของเล่น
ซื้อนมกล่อง
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แบบบันทึกคะแนนทดสอบ ก่อนเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เลขที่

ชื่อ – สกุล

แบบทดสอบก่อน
เรียน
คะแนนเต็ม
.......คะแนน

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สรุปรวม

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ขึ้นไป
(ลงชื่อ)..................................................
(..............................................)
ผู้ประเมิน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕
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ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๑
★★บ.๑.๒/ผ.๑-๐๑

เรื่อง อาชีพและความสาคัญของการทางาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างอาชีพในชุมชนมา ๒ อาชีพ แล้วอธิบายว่า
อาชีพนั้นมีความสาคัญต่อชุมชนอย่างไร (๑๐ คะแนน)

ตัวอย่าง
อาชีพ .............................ครู........................................
ความสาคัญต่อชุมชน คือ
......สอนนักเรียนให้อ่านออก.....เขียนได้....เป็นคนดี.....

อาชีพ .....................................................................
ความสาคัญต่อชุมชน คือ
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม …………………………………………………………………..
สมาชิก
๑. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น…………………เลขที่……………..
๒. ชื่อ…………………………………………………………………..ชั้น…………………เลขที่……………..
๓. ชื่อ..…………………………………………………………………ชั้น…………………เลขที…่ …………..

๑๐๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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★★

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๒/ผ ๑-๐๒
บ.๑.๒/ผ.๑-๐๒

เรื่อง อาชีพของคนในครอบครัว
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอาชีพของคนในครอบครัว แล้วแสดงความรู้สึกที่มีต่ออาชีพนั้น
(๑๐ คะแนน)
ตัวอย่าง
อาชีพ.................ทานา............................................................................
ความรู้สึก..........บ้านของฉันทานา.....ทาให้ฉันมีข้าวกิน
.................
และยังนําไปขายไดเงินมาใหฉันซื้อหนังสือเรียน ซื้ออาหาร
และยั
และซืง้อนเสืาไปขายได้
้อผาสวยๆเงิอีนกมาให้
ดวย ฉันซื้อหนังสือเรียน ซื้ออาหาร
...........

อาชีพ........................................................................................
ความรู้สึก
.......................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................................
.
...................................................................................................................
......................................................................................................
.

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗
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ใบความรูสํา้สหรั
าหรับนับกนัเรีกเรียนยน
ใบความรู
ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาป
ษาปีทที่ ๒ี่ ๒
เรื่อง ทางานดีมีความสุข
ความหมายของการทางาน
การทํางาน
างาน คือ การประกอบอาชี
าวัสนร้และไม
สรางความ
การท
การประกอบอาชีพพเพืเพื่อ่อใหให้มมีรีรายได
ายได้มมาใช
าใช้ใในชี
นชีววิติตประจํ
และไม่
างความเดื
อดร้อนให้
เดือดรอนให้อตื่นนเองและผูอื่น และเปนอาชีพสุจริต
ตนเองและผู

ภาพการประกอบอาชีพต่าง ๆ
ค้นจาก http://loadebookstogo.blogspot.com
การทางานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑. การทางานที่ก่อให้เกิดรายได้ การทางานบางอย่าง ผู้ทางานจะได้รับผลตอบแทน
จากการทางานหรือรายได้เป็นเงิน เช่น ครูได้รับเงินเดือน ชาวไร่ปลูกผลไม้ขาย เป็นต้น
๒. การทางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การทางานบางอย่าง ผู้ทางานจะไม่ได้รับผลตอบแทนจาก
การทางานเป็นเงิน เช่น ลูกช่วยแม่ทาอาหารและทาความสะอาดบ้าน

๑๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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อาชีพสุจริต
คือ อาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น

ภาพอาชีพต่าง ๆ
ค้นจาก http://www.seesketch.com

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙
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การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

การกาหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

ผลการประเมิน
รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน
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๓

๓

๓

๑๒

สรุปผล
การประเมิน

ร้อยละ

รวม

๓

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑
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คะแนนเต็ม

๓

มีความรอบคอบใน
การทางาน

ชื่อ – สกุล

มีวินัยในการทางาน

ที่

มีความมุ่งมั่น
ในการทางาน

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

๓

๓

รวม ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

110

ผ

มผ

ผ

มผ

ผ

มผ

สามารถตอบคาถามจากใบงานได้

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวมได้

ชื่อ-สกุล

บอกความหมายประเภทและ
ความสาคัญของการทางานที่ดไี ด้

ที่

อธิบายเหตุผลของการทางานทีด่ ีได้

แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง ทางานดีมีความสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ผ

มผ

ผ

มผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่าน คือ ผ
ไม่ผ่าน คือ มผ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อแผน รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การจัดทาบันทึกรายรับ – รายจําย ทาให๎สามารถวางแผนการใช๎จํายของตนเองและครอบครัว ได๎อยําง
เหมาะสม มีเงินออมใช๎จํายในเวลาที่จาเป็น
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
ให๎นักเรียนจัดทาบันทึกรายรับรายจํายของตนเอง อยํางตํอเนื่อง เพื่อปลูกนิสัยให๎นักเรียน
มีเงินออมไว
ชประโยชน
ในอนาคต
มีเงินใออมไว๎
ใช๎ประโยชน์
ในอนาคต
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑– ๐2
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

๑๑๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น เรื่อง รายรับ-รายจํายของครอบครัวที่มาของรายได๎หรือรายรับ
และชํวยกันยกตัวอยํางรายได๎ที่พบเห็นในชุมชน
2. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎กับนักเรียน แล๎วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรายรับและรายจํายของตนเองและครอบครัว
3. นักเรียนดูภาพตัวอยํางรายได๎ของครอบครัวหนึ่ง รํวมกันสนทนาวําคนในภาพนั้นประกอบอาชีพอะไร และมีที่มาของรายได๎อยํางไร
4. นักเรียนจับกลุํม ๓ คน ศึกษาใบความรู๎ แล๎วรํวมกันอภิปรายถึงรายได๎หรือรายรับ ที่เหมาะสม หลักในการใช๎จํายที่เหมาะสม ชํวยกัน
ยกตัวอยํางรายได๎หรือรายรับที่นักเรียนพบเห็นในครอบครัวหรือชุมชน และนาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
5. ทาใบงานที่ ๐๑ รายได๎กับการใช๎จําย
6. ครูยกตัวอยํางวิธีการทาบัญชีรายรับ-รายจําย แล๎วให๎นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให๎นักเรียนสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
7. ทาใบงานที่ ๐๒ รายรับ-รายจํายของฉัน
8. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุป ความสาคัญของการวามแผนการใช๎จํายเงินให๎เหมาะสมกับรายได๎
-ตรวจใบงานที่ ๐๑ , ๐๒

กิจกรรมการเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรูหน่
กลุวมยการเรี
บูรณาการ
ยการเรีนย้อนรู
๑ เศรษฐี
นอ่ ย๒ :ออมไว้
หนวยยไม่อขยที
่ ๒ แผนการเรี
ออมไวไมขยัดนรู
สน้ที่แผนการเรี
ยนรูทบี่ -รายจ่
๒ เรื่อางยของตนเองและครอบครั
รายรับ-รายจายของตนเองและครอบครั
ว
ยนรู้ทหน
ี่ ๑วเศรษฐี
ย ท: ี่ หน่
วยย่อยที
ัดสน
๒ เรื่อง รายรั
ว
บูบูรรณาการกลุ
ตศาสตร
และภาษาไทย
เวลาเวลา
๒ ชั๒่วโมง
ชั้นประถมศึ
กษาปกษาปี
ที่ ๒ที่ ๒
ณาการกลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู ้สัสังงคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรมศิลศิปะ
ลปะคณิคณิ
ตศาสตร์
และภาษาไทย
ชั่วโมง
ชั้นประถมศึ

แนวการจัดการเรียนรูก้ ลุ่ม
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จุดประสงค์
ความรู้
๑. อภิปรายที่มาของรายได๎และรายจําย
ของตนเอง และครอบครัวได๎
๒. สรุปผลดีของการใช๎จํายที่เหมาะสม
กับรายได๎ และการออม
๓. สามารถบันทึกรายรับ-รายจํายของตนเองได๎
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การเขียนอธิบายเหตุผล
๓. การจาแนกประเภท
๔. การทางานกลุมํ
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีความเป็นอยูํอยํางพอเพียง
๒. มีวินัย
๓. มีความรอบคอบ

ขอบเขตเนื้อหา
- การใช๎จํายที่เหมาะสมกับรายได๎และการออม

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนวําได๎รับเงินมาโรงเรียนคนละเทําไร และนักเรียนเหลือกลับไปที่บ๎านเทําไร
แล๎วสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับรายรับและรายจํายของตนเองและครอบครัว นอกจากการ
ประกอบอาชีพซึ่งเป็นที่มาของรายได๎อยํางหนึ่งแล๎วรายรับของครอบครัวของนักเรียนได๎มาจาก
อะไรอีกบ๎าง จากนั้นครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎
ขั้นสอน
๒. ครูเตรียมบัญชีรายรับรายจํายของครอบครัวหนึ่ง นักเรียนดูและรํวมกันสนทนาวําประกอบอาชีพ
อะไร มีที่มาของรายได๎อยํางไร
กิจกรรม
๓. นักเรียนจับกลุมํ ๓ คน ศึกษาใบความรู๎ แล๎วรํวมกันอภิปรายถึงรายได๎หรือรายรับทีเ่ หมาะสม
หลักในการใช๎จํายที่เหมาะสม ชํวยกันยกตัวอยํางรายได๎หรือรายรับที่นักเรียนพบเห็น ใน
ครอบครัว หรือชุมชน และนาเสนอผลงานหน๎าชั้นเรียน
๔. ครูยกตัวอยํางวิธีการทาบัญชีรายรับ-รายจํายให๎นักเรียนเข๎าใจ แล๎วให๎นักเรียนฝึกปฏิบตั ิ เพื่อให๎
นักเรียนสามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ , ๐๒
๖. นักเรียนรํวมกันอภิปราย ความรู๎ เรื่อง รายได๎หรือรายรับของครอบครัวโดยนักเรียนบันทึกลงใน
สมุด เป็นแผนภูมิความคิด
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนรํวมกันสรุป ความสาคัญของการวางแผนการใช๎จํายเงินให๎เหมาะสมและนาไป
ปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู๎เกี่ยวกับที่มาของรายได๎
รายจําย การใช๎จํายที่เหมาะสม ของตนเอง
และครอบครัว
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การจาแนกประเภท
การอภิปราย และการทางานกลุํม การใช๎วัสดุ
อุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์
๓. การประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๑. การสังเกตการทางาน และบันทึก
ในแบบสังเกตการทางาน
๒. การตอบคาถามในใบงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน๎าชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุํม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู๎
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ตัวอยํางบัญชีรายรับ-รายจําย
- ใบความรู๎
- .ใบงาน ๐๑ – ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- .ใบงาน ๐๑ – ๐๒

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูกลุมหน่
บูรวณาการ
ยนรูนท้อี่ ย๑: เศรษฐี
ย ่:๒หนออมไว้
วยยอไยที
ไมขดยสน
ยนรูทบี่ -รายจ่
๒ เรื่อางยของตนเองและครอบครั
รายรับ-รายจายของตนเองและครอบครั
ว
ยการเรีหน
ยนรูว้ทยการเรี
ี่ ๑ เศรษฐี
หน่วยย่นออยที
ม่ขัด่ ๒สนออมไว
แผนการเรี
นรู้ทแผนการเรี
ี่ ๒ เรื่อง รายรั
ว
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ คณิตศาสตรและภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

๑๑๔
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

๑๑๔

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๑
★★
บ.๑.๒/ผ.๒-๐๑

รายได้กับการใช้
เรื่อง รายได
รายจาจย่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)

รายได้ของครอบครัวนักเรียนได้มาจากทาอะไรบ้าง
๑..........................................................................................................
๒.........................................................................................................
๓.........................................................................................................
๔.........................................................................................................
๕.........................................................................................................

บ้านของนักเรียนมีรายจ่ายอะไรบ้าง
๑..........................................................................................................
๒.........................................................................................................
๓.........................................................................................................
๔.........................................................................................................
๕.........................................................................................................

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
๑๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

บ ๑.๒/ผ ๒-๐๒
★★บ.๑.๒/ผ.๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง รายรับ – รายจ่ายของฉัน

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

รายรับ

บาท

รายจ่าย

บาท

คงเหลือ

รวม

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

๑๑๖

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง รายได้หรือรายรับกับการใช้จ่ายที่เหมาะสม
่ไดมาอย่นางสุจริต จากการทํางานหรือการประกอบอาชีพตางๆ
รายรับ/รายได
คือ เงิคืนอทีเงิ่ได้นจทีากคนอื
รายรับของตนเอง คือ เงินที่ตนเองได้รับจากคนอื่น เช่น ได้ค่าขนมจากพ่อ-แม่
ค่าจ้างล้างรถให้คุณลุง เป็นต้น
รายรับของครอบครัว คือ เงินที่ทุกคนในครอบครัวหามาได้รวมกัน เช่น เงินเดือน
ของคุณพ่อเงินค่าเย็บเสื้อของคุณแม่ เป็นต้น
รายได้ คือ เงินที่ได้จากการทางาน การประกอบอาชีพ เช่น เงินเดือน การค้าขาย
การรับจ้าง การบริการ

๑๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

สื่อประกอบการสอน
ตารางรายรับ-รายจ่าย
รายรับ
สามี
ภรรยา

ราคา (บาท)
๙,๗๐๐
๗,๘๐๐

รวม

๑๗,๕๐๐

รายการจ่าย
คค้าอาหารเช
อาหารเช้า-เย็น
ค่าโทรศัพท์
ค่าน้า – ค่าไฟฟูา
ค่าใช้ในแต่ละวัน ๓๐ วัน
ค่าไปโรงเรียนลูก

ราคา (บาท)
๑,๕๐๐
๑,๗๐๐
๑,๒๕๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๒,๔๕๐

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

๑๑๘

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

การกาหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

ผลการประเมิน
รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๔ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

๑๑๙

๓

๓

๓

๑๒

สรุปผล
การประเมิน

ร้อยละ

รวม

๓

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................

ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๔ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

๑๒๐

คะแนนเต็ม

๓

มีความรอบคอบ
ในการทางาน

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ที่

มีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

๓

๓

รวม ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๔๓ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง
ไม่ผา่ น หมายถึง

๑๒๔

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

๑๒๒

ผ

มผ

ผ

มผ

ผ

มผ

ผ

มผ

ผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../........

ผ่าน คือ ผ ไม่ผ่าน คือ มผ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สามารถตอบคาถามจากใบงานได้

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

อ่านเขียนคาและประโยคง่ายๆได้

สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่าย
ของตนเองได้

ชื่อ-สกุล

สรุปผลดีของการใช้จา่ ยที่เหมาะสม
กับรายได้และการออม

ที่

อภิปรายที่มาของรายได้และรายจ่าย
ของตนเอง และครอบครัวได้

แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

มผ

ผ

มผ

๑๒๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
เวลา ๒ ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การวิเคราะห์รายรับ-รายจําย เป็นกระบวนการที่ใช๎หลักการเหตุผลและประสบการณ์ ในการตีความจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจํายกํอนนามาบันทึกบัญชี เพื่อไมํให๎ใช๎จํายเกินตัว
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
เพื่อความเข๎าใจในการการวิเคราะห์รายรับ-รายจําย มากยิ่งขึ้นคุณครูอาจสืบค๎น ภาพยนตร์
ตัวอยําง หรือละครคุณธรรม จากอินเตอร์เน็ต หรือแหลํงเรียนรู๎ตํางๆประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเร๎าความสนใจ และปลูกฝั่งจิตสานึกให๎แกํผู๎เรียน ได๎อีกทางหนึ่ง
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

๑๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-ตรวจใบงานที่ ๐๑

6. ครูและนักเรียนรํวมกันอภิปราย ความรู๎เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจําย โดยนักเรียนบันทึกลงในสมุดเป็นแผนภูมิความคิด

กิจกรรมการเรียนรู้
1. สนทนา ซักถาม แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับใช๎จํายของตนเอง และคนในครอบครัว วําแตํละวันใช๎จํายอะไรไปบ๎าง
2. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนรู๎กับนักเรียน
3. นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ รํวมกันสนทนา และ ตอบคาถาม
4. นักเรียนแบํงกลุํม กลุํมละ ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจําย ให๎นักเรียนฟัง แล๎วรํวมกันสรุป สํงตัวแทน
กลุํมนาเสนอหน๎าชั้นเรียน
5. ทาใบงานที่ ๐๑ วิเคราะห์การใช๎จําย

เศรษฐียนรู
น้อทยี่ ๑: หน่
วยย่อนยที
ออมไว้
แผนการเรี
ยนรูแผนการเรี
้ที่ ๓ เรื่อง ยวินรูเคราะห์
จ่ายของตนเอง
แนวการจัดการเรียนรูกหน่
ลุมวบูยการเรี
รณาการยนรูหน้ทวี่ ๑ยการเรี
เศรษฐี
อย่ ๒: หน
วยยอไม่ยทีขัด่ ๒สนออมไว
ไมขัดสน
ที่ ๓ เรืก่อารใช้
ง วิเคราะห
การใชจายของตนเอง
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้ สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ศิลปะ และภาษาไทย
ชั้นประถมศึ
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูย สันรูงคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
ศิลปะและภาษาไทย
เวลาเวลา
๒ ชั่ว๒โมงชั่วชัโมง
้นประถมศึ
กษาปกทษาปี
ี่ ๒ ที่ ๒

แนวการจัดการเรียนรู้

๑๒๔
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จุดประสงค์
ความรู้
๑. อภิปรายการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้
๒. บอกประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัวได้
ทักษะ
๑. การสารวจ
๒. การอ่าน การเขียนอธิบายเหตุผล
๓. อภิปราย
๔. การทางานกลุม่
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
๒. มีระเบียบวินัย
๓. มีความรอบคอบ

- ประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว
- อ่านออกเสียง เขียนเรื่อง การใช้เงินใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน

ขอบเขตเนื้อหา
- การใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน

ขั้นสรุป
๕. นักเรียนร่วมกันสรุป ความรู้เรือ่ ง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายโดยนักเรียนบันทึกลงในสมุด
เป็นแผนภูมิความคิด และนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน

กิจกรรม
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ให้นักเรียนฟัง
แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุป และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๔. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑

ขั้นสอน
๒. ตัวแทนนักเรียน ๔ คน ออกมาแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน แล้วร่วมกัน
สนทนาว่ามีการใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

กิจกรรม (เวลา ๑ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับใช้จ่ายของตนเอง และคนในครอบครัว ว่าแต่ละวันใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
จากนั้น แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้กับนักเรียน

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินความรู๎เกีย่ วกับ การใช๎จาํ ยใน
ชีวิตประจาวัน และประโยชน์ของการใช๎จํายที่
ไมํเกินตัว
๒. ประเมินทักษะการอําน การเขียน การสารวจ
การอภิปราย การทางานกลุํม และการใช๎วัสดุ
อุปกรณ์สร๎างงานทัศนศิลป์
๓. การประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๑. การสังเกตการทางาน และบันทึก
ในแบบสังเกตการทางาน
๒. การตอบคาถามในใบงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน๎าชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุํม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู๎
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป

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

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบหน่
ูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขดสน แผนการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง วิเคราะหการใชจายของตนเอง
วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะและภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรือ่ ง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

๑๒๕
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

๑๒๖
๑๒๖

ใบงานที
ใบงานที่่ ๐๑
๐๑

บ.๑.๒/ผ.๓-๐๑

บ ๑.๒/ผ ๓-๐๑
★★ บ.๑.๒/ผ.๓-๐๑

เรื
เรื่อ่องง วิวิเเคราะห์
คราะห์กการใช้
ารใช้จจ่า่ายย

คคาชี
าชี้แ้แจง
จง ให้
ให้นนักักเรี
เรียยนท
นทาเครื
าเครื่อ่องหมาย
งหมาย 
 ในช่
ในช่อองง ทีที่ม่มีคีความเหมาะสม
วามเหมาะสม หรื
หรืออ ในช่
ในช่อองที
งที่ไ่ไม่ม่มมีี
ความเหมาะสมกั
กการณ์
ทที่กี่กทาหนดให้
ตต่อ่อตไปนี
้้ (๑๐
ความเหมาะสมพร
มเหตุผจากเหตุ
ล จากเหตุ
การณ
ี่กําหนดให
อไปนี
้ (๑๐คะแนน)
คะแนน)
ความเหมาะสมกับบอรายได้
รายได้
จากเหตุ
ารณ์
าหนดให้
ไปนี
(๑๐
คะแนน)

๑.
๑. สมศรี
สมศรี ได้
ได้เเงิงินนมาโรงเรี
มาโรงเรียยนน ๑๐
๑๐ บาท
บาท นนาเงิ
าเงินนไปซื
ไปซื้อ้อลูลูกกอม
อม ๓๓ บาท
บาท
ซืซื้อ้อปากกา
ปากกา ๕๕ บาท
บาท ซืซื้อ้อลูลูกกชิชิ้น้น ๒๒ บาท
บาท
สรุ
สรุปปว่ว่าาการใช้
การใช้จจ่า่ายของสมศรี
ยของสมศรี
มีมีคความเหมาะสม
ไม่
วามเหมาะสม
ไม่มมีคีความเหมาะสม
วามเหมาะสม
เหตุผล...............................................................................
๒.
๒. เอกชั
เอกชัยย ได้
ได้เเงิงินนมาโรงเรี
มาโรงเรียยนน ๒๐
๒๐ บาท
บาท นนาเงิ
าเงินนไปซื
ไปซื้อ้อสมุ
สมุดด ๑๐
๑๐ บาท
บาท
ซืซื้อ้อขนม
ขนม ๕๕ บาท
บาท เหลื
เหลืออเงิเงินน ๕๕ บาท
บาท นนาไปหยอดกระปุ
าไปหยอดกระปุกกออมสิ
ออมสินน
สรุ
สรุปปว่ว่าาการใช้
การใช้จจ่า่ายของเอกชั
ยของเอกชัยย
มีมีคความเหมาะสม
ไม่
วามเหมาะสม
ไม่มมีคีความเหมาะสม
วามเหมาะสม

เหตุผล...............................................................................
สมชาย
ออมเงิ
ได้
จึจึงงนนาไปให้
หลั
กกเรี
นสมชายเก็
๓.๓.
งจากเลิ
กเรียนนนสมชายเก็
ผักไปขายทุ
กวัน แแสม่ม่วนหนึ
่งออมเป
๓. หลั
สมชาย
ออมเงิ
ได้ ๑๐๐
๑๐๐ บบาท
บาท
าไปให้
หลังงจากเลิ
จากเลิ
เรีนยยของตนเอง
นสมชายเก็บบผัผักก
สไปขายน
วนหนึ่งาเงิ
ใหแนนมมาให้
ไปขายน
าเงิ
มาให้แแม่ม่
สรุ
สรุปปว่ว่าาการใช้
การใช้จจ่า่ายของสมชาย
ยของสมชาย
มีมีคความเหมาะสม
ไม่
วามเหมาะสม
ไม่มมีคีความเหมาะสม
วามเหมาะสม

เหตุผล...............................................................................

ชืชื่อ่อ-สกุ
-สกุลล…………………………………………………………………..ชั
…………………………………………………………………..ชั้น้น………………………….เลขที
………………………….เลขที่่………………..
…………..

๑๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง วิธีการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย
การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย คือ กระบวนการใช้หลักการเหตุผลและประสบการณ์
ในการตีความจาแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายก่อนนามาบันทึกบัญชี
ขั้นตอนการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย
๑. กาหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์รายรับ – รายจ่าย ให้ชัดเจนเพื่อจาแนกรายการสาหรับจัด
หมวดหมู่ในการนาไปบันทึกบัญชี
๒. รวบรวมข้อมูลรายการต่างๆ และจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
๓. แปลความหมายของข้อมูลรายการต่างๆ ก่อนนาไปบันทึกบัญชีเช่นรับเงินกู้ยืมถือเป็นรายรับนาเงิน
ฝากธนาคารถือเป็นรายจ่าย

การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว คือ การใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมา การใช้จ่ายเงิน
ที่ไม่เกินตัวจะทาให้มีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ยามจาเป็น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

๑๒๘

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

การกาหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

ผลการประเมิน
รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓๕ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง
ไม่ผา่ น หมายถึง

๑๓๒

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

๑๒๙

๓

๓

๓

๑๒

ร้อยละ

รวม

๓

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓๕ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

๑๓๐

คะแนนเต็ม

๓

มีความรอบคอบ
ในการทางาน

ชื่อ – สกุล

มีวินัย

ที่

มีความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

๓

๓

รวม

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
.............../................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๓๕ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

๑๓๑

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
.............../................../...............

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

๑๓๒

การอ่านเขียนอธิบายเหตุผล

สามารถตอบคาถามจากใบงานได้

บอกประโยขน์ของการใช้จา่ ย
ที่ไม่เกินตัวได้

ชื่อ-สกุล
อภิปรายการการใช้จ่านใน
ชีวิตประจาวันได้

ที่

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ผ

ผ

ผ มผ ผ มผ ผ มผ

มผ

มผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่าน คือ ผ
ไม่ผ่าน คือ มผ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน หลักในการใช้จ่ายและการออม
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การใช๎จํายเงินในชีวิตประจาวันเพื่อซื้อสินค๎าและบริการที่ไมํเกินตัว ใช๎จํายอยํางประหยัด รู๎จักการเก็บหอม
รอมริบ ยํอมสํงผลที่ดีตํอการดาเนินชีวิต
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
คุณครูอาจพานักเรียนฝึกกิจกรรมที่สามารถ ใช้ได้ในครัวเรือนโดยไม่ต้องซื้อให้สิ้นเปลือง ทั้งยังเป็น
การสร้างรายได้ เช่น ฝึกทาอาหารง่ายๆ งานประดิษฐ์ งานเกษตร เป็นต้น
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- ใบงาน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑ ,02
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

๑๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

8. ครูและนักเรียน รํวมกันสรุปความเข๎าใจเกี่ยวกับการประหยัด การออม การวางแผนการใช๎เงิน
-ตรวจใบงานที่ ๐๑ , ๐๒

4. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน บอกวิธีที่ตนเองใช๎จํายเงินในแตํละวันให๎เพื่อนในชั้นฟังและสนทนาโดยเน๎น เรื่อง การรู๎จักอดออม
5. นักเรียนจับกลุํม ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง การออมเงิน ให๎นักเรียนฟัง แล๎วรํวมกันทากิจกรรมในใบงานที่ ๐๑ สํงตัวแทนนาเสนอ
หน๎าชั้นเรียน
6. ทาใบงานที่ ๐๑ หลักในการใช๎จําย
7. ทาใบงานที่ ๐๒ การใช๎จํายที่เหมาะสม

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให๎นักเรียนดูภาพ แล๎วซักถามนักเรียนวํา สิ่งจาเป็นที่ควรใช๎จํายในชีวิตประจาวัน การใช๎จํายอยํางประหยัดทาให๎เกิดผลอยํางไร
ข๎อดีของการรู๎จักใช๎จํายและเก็บออมคือ
2. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนให๎นักเรียนทราบ
3. สนทนา อภิปรายเกี่ยวกับการใช๎จํายเงิน ควรใช๎จํายอยํางประหยัดและรู๎จักเก็บออม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม
แนวการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน แผนการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หลักในการใชจายและการออม
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะและภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แนวการจัดการเรียนรู้

๑๓๔
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จุดประสงค์
ความรู้
๑. รู้หลักในการใช้จ่ายที่เหมาะสม
๒. เข้าใจความหมายของการออม
๓. บอกชื่อและประโยชน์ของเครือ่ งใช้ได้
๔. รู้วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัดได้
ทักษะ
๑. มีนิสยั ในการออม
๒. มีหลักการใช้จ่ายที่ประหยัด
๓. อ่าน เขียน คาหรือประโยคง่ายๆ
๔. การจาแนก
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีความประหยัดใช้จ่ายตามความจาเป็น
๒. มีความรับผิดชอบ มีเงินเหลือเก็บไว้
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๔. มีระเบียบวินัย

ขอบเขตเนื้อหา
- หลักในการใช้จ่าย
- ความหมายของการออม
- การเขียนสื่อสารหลักในการใช้จ่าย

กิจกรรม
ขั้นนา
๑. ครูเตรียมภาพ อาหาร เสื้อผ้า แล้วดูภาพสนทนาซักถามกับนักเรียนเกี่ยวกับ สิ่งจาเป็นที่ควร
ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ได้แก่ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
และสิ่งที่ไม่จาเป็นในชีวิตประจาวัน เช่น ของเล่น ขนมที่ไม่มีประโยชน์ ครูซักถามนักเรียนว่า
การใช้จ่ายอย่างประหยัดทาให้เกิดผลอย่างไร ข้อดีของการรู้จักใช้จ่าย และเก็บออม ครูแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนให้นักเรียนทราบ
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้จ่าย เงินทองเป็นของมีค่าเราควรใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
รู้จักเก็บออมควรเลือกซื้ออาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์
ขั้นสอน
๓. ตัวแทนนักเรียน ๒ คน บอกวิธีที่ตนเองใช้จ่ายเงินในแต่ละวันให้เพื่อนในชั้นฟัง และสนทนาโดย
เน้น เรื่อง การรู้จักอดออม
กิจกรรม
๔. นักเรียนจับกลุ่ม ๓ คน ครูอธิบาย เรื่อง การออมเงิน ให้นักเรียนฟัง แล้วร่วมกันทากิจกรรม
ในใบงานที่ ๐๑ ส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปเกีย่ วกับการใช้จ่ายในแต่ละวันของนักเรียนเน้นให้มีการออมทุกวัน
ขั้นสรุป
๗. นักเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัด การออม การวางแผนการใช้เงินของ
ตนเอง ในชีวิตประจาวัน

การประเมิน
1. ประเมินความรู๎เกีย่ วกับ หลักในการใช๎จําย
และความหมายของการออม
๒. ประเมินทักษะการมีนิสัยในการออม และ
มีหลักการใช๎จํายที่เหมาะสม
๓. การเขียน การอภิปราย การทางานกลุํม
และการใช๎วัสดุ อุปกรณ์สร๎างงาน
ทัศนศิลป์
๔. การประเมินคุณธรรม
วิธีการ
๓. การสังเกตการทางาน และบันทึกใน
แบบสังเกตการทางาน
๔. การตอบคาถามในใบงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินหน๎าชั้นเรียน
๒. แบบประเมินกลุํม
๓. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู๎
เกณฑ์การประเมิน
1. ผํานเกณฑ์ร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้
๒. ใบงาน ๐๑ – ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงาน ๐๑ – ๐๒

แผนการจัดการเรียหน่
นรูบวยการเรี
ูรณาการยนรูหน้ที่ว๑ยการเรี
หนวยยไม่อขยทีัดสน
่ ๒ ออมไว
ไมขยดนรู
สน้ที่ แผนการเรี
นรูกทในการใช้
ี่ ๔ เรื่องจหลั
กในการใชจายและการออม
เศรษฐียนนรู้อยที่ :๑หน่เศรษฐี
วยย่อนยทีอย่ ๒: ออมไว้
แผนการเรี
๔ เรื่อง ยหลั
่ายและการออม
บูรบูณาการกลุ
รณาการกลุม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู สั้ สังงคมศึ
คมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒ
ฒนธรรม
นธรรม ศิศิลลปะและภาษาไทย
ปะ และภาษาไทยเวลา
เวลา๒๒ชัชั่ว่วโมง
โมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึกษาป
กษาปีทที่ ๒ี่ ๒

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม

๑๓๕

172

135

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

๑๓๖

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๔-๐๑
★★บ.๑.๒/ผ.๔-๐๑

เรื่อง หลักในการใช้จ่าย
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันบอกวิธีใช้จ่ายอย่างประหยัด (๑๐ คะแนน)
๑....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๒....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๓....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๔....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๕....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

ชื่อกลุ่ม

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

๑๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

บ ๑.๒/ผ ๔-๐๒
★★บ.๑.๒/ผ.๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การใช้จ่ายที่เหมาะสม
คาชี้แจง ให้นักเรียนดูข้อความที่กาหนดให้แล้วทาเครื่องหมาย  ลงใน
พร้อมบอกเหตุผลประกอบ (๑๐ คะแนน)
แม่ให้เงินวีระไปโรงเรียนแต่เขา
นาไปซื้อของเล่นราคาแพง

มาลีนาขนมที่กินไม่หมดทิ้งโดย
บอกว่าไม่อร่อยแล้วไปซื้อใหม่

ปราณีซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่
ทั้งๆที่รองเท้าคู่เก่ายังมีสภาพดี

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
เพราะ…………………………………………………………………....

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

เพราะ………………………..………………………………..……………

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

เพราะ…………………………………………………………....………..

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

๑๓๘

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

การกาหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

ผลการประเมิน
รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๖ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

๑๓๙

๓

๓

๑๒

๓

ร้อยละ

รวม

๓

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน
๖๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

๑๔๐

คะแนนเต็ม

๓

มีความชื่อสัตย์
และมีระเบียบวินัย

ชื่อ – สกุล

มีความรับผิดชอบ

ที่

มีความประหยัด ใช้
จ่ายตามความจาเป็น

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

๓

๓

รวม

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๖ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง
ไม่ผา่ น หมายถึง

๑๔๔

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ไม่ผ่าน

๑๔๑

แบบบันทึกคะแนนใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

๑๔๒

ผ มผ ผ มผ ผ

มผ

ผ มผ ผ มผ ผ มผ ผ มผ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่าน คือ ผ
ไม่ผ่าน คือ มผ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สามารถตอบคาถามจากใบงานได้

สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้

อ่านเขียนคาและประโยคง่าย ๆได้

รู้วิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัดได้

บอกชื่อและประโยชน์
ของเครื่องใช้ได้

ชื่อ-สกุล

เข้าใจความหมายของการออม

ที่

รู้หลักในการใช้จ่ายที่เหมาะสม

แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๔๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่อแผน การออมเงิน
เวลา 2 ชั่วโมง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การออมเงิน เป็นการใช๎เงินอยํางประหยัด และนาเงินสํวนหนึ่งเก็บสะสมไว๎ใช๎ประโยชน์ในวันข๎างหน๎าหรือใน
ยามจาเป็น
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทายสนทนากับนักเรียนเพื่อสร๎างความสร๎างความสนใจในการเรียนรู๎และชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู๎ให๎นักเรียนทราบวํานักเรียนต๎องทากิกรรมอะไรบ๎าง
คุณครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนออมเงินในชั้นเรียน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู๎
- ใบงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงานที่ ๐๑ ,02
การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

๑๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให๎นักเรียนดูภาพธนาคารชนิดตําง ๆ ครูซักถามนักเรียนวํา ภาพอะไร มีไว๎ทาไม นักเรียนเคยไปใช๎บริการที่สถานที่นี้หรือไมํ
2. ครูแจ๎งจุดประสงค์การเรียนให๎นักเรียนทราบ
3. เลือกตัวแทนนักเรียน ที่เคยออมเงิน และมีเงินออม มาเลําให๎เพื่อนฟังวํา มีวิธีออมเงินอยํางไร การออมเงินดีอยํางไร
4. นักเรียนแบํงกลุํมๆ ละ ๓ คน ศึกษาใบความรู๎ เรื่อง ความหมายของการออมเงิน ประโยชน์ของการรออม แตํละกลุํมนาเสนอหน๎า
ชั้นเรียน จากนั้นสรุปความรู๎ที่ได๎ทั้งหมดลงในใบงานที่ ๐๑
5. ทาใบงานที่ ๐๑ การออมเงิน
6. ทาใบงานที่ ๐๒ กระปุกออมสิน
7. นักเรียนรํวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ความหมายของการออมเงิน ประโยชน์ของการออมเงิน สรุปการเรียนรู๎เรื่องการออมเงิน
แล๎วบันทึกผลการสรุปลงในสมุด
-ตรวจใบงานที่ ๐๑-๐๒
-ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เศรษฐีน้อย : หน่วยย่อยที่ ๒ ออมไว้ไม่ขัดสน แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การออมเงิน
แนวการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย : หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน แผนการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การออมเงิน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะและภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรู้

๑๔๔
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ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การอําน การเขียน การอธิบาย
เหตุผล
๓. การจาแนกประเภท
๔. การทางานกลุมํ
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. มุํงมั่นในการทางาน
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีความรับผิดชอบ

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกความหมายความหมาย
ของการ
ออมได๎
๒. บอกประโยชน์ของการออมได๎

ขอบเขตเนื้อหา
- ความหมายของการออม
- ประโยชน์ของการออม
- การอํานและเขียนสื่อสาร

กิจกรรม (๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูเตรียมภาพการออมเงิน แล้วให้นักเรียนดูภาพการออมเงิน ครูซักถามนักเรียนว่า ภาพอะไร
ออมเงินทาไม นักเรียนเคยออมเงินหรือไม่
๒. ครูสนทนาร่วมกับนักเรียน อภิปรายเกี่ยวกับการออมเงิน เราออมเงินเพื่อทาอะไร ครูแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๓. เลือกตัวแทนนักเรียน ที่เคยออมเงิน และมีเงินออม มาเล่าให้เพื่อนฟังว่า มีวิธีออมเงินอย่างไร
การออมเงินดีอย่างไร
กิจกรรม
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๓ คน ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายของการออมเงิน ประโยชน์ของ
การรออม แต่ละกลุ่มนาเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นสรุปความรูท้ ี่ได้ทั้งหมดลงในใบงานที่ ๐๑
๕. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒
๖. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับ ความหมายของการออมเงิน ประโยชน์ของการออมเงิน สรุปการ
เรียนรู้เรื่องการออมเงิน แล้วบันทึกผลการสรุปลงในสมุด
ขั้นสรุป
๗. นักเรียน ร่วมกันสรุปความเข้าใจ ครูเฉลยใบงาน ทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือ
๑. ข๎อสอบหลังเรียน
๒. แบบบันทึกคะแนนทดสอบหลังเรียน
๓. แบบประเมินหน๎าชั้นเรียน
๔. แบบประเมินกลุํม
๕. แบบบันทึกคะแนนใบงาน
๖. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๗. แบบสรุปผลการประเมินตามจุดประสงค์
การเรียนรู๎
เกณฑ์การประเมิน
๑. ผํานเกณฑ์ร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู๎ เกี่ยวกับความหมาย การ
ออมเงิน และประโยชน์ของการออมเงิน
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การอําน
การเขียน การอธิบายเหตุผล การจาแนก
ประเภทและการทางานกลุํม
วิธีการ
๑. การประเมินความรู๎จากใบงาน
๒. สังเกตการทางาน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู๎
- ใบงาน ๐๑ – ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงาน ๐๑ – ๐๒

แผนการจัดการเรียนรู
ณาการยนรู
หน้ทวี่ ยการเรี
ยนรู
เศรษฐี
อย่ ๒: หน
วยยไอม่ยที
๒ ออมไว
ไมขดยสน
นรูที่ ๕ เรืน่อง การออมเงิน
หน่บวูรยการเรี
๑ เศรษฐี
น้อทยี่ ๑: หน่
วยย่อนยที
ออมไว้
ขัด่ สน
แผนการเรี
นรู้ทแผนการเรี
ี่ ๕ เรื่อง ยการออมเงิ
บูรบูณาการกลุ
มสาระการเรี
กษาป
ที่ ท๒ี่ ๒
รณาการกลุ
่มสาระการเรียนรู
ยนรู สั้ สังคมศึ
งคมศึกกษาศาสนาและวั
ษาศาสนาและวัฒฒนธรรม
นธรรม ศิศิลลปะและภาษาไทย
ปะ และภาษาไทยเวลา
เวลา๒ ๒ชั่วชัโมง
่วโมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาปี

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การออมเงิน

๑๔๕
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ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

๑๔๖

ใบงานที่ ๐๑

บ ๑.๒/ผ ๕-๐๑
★★
บ.๑.๒/ผ.๕-๐๑

การออมเงิน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)
กลุ่มมีวิธีการออมเงินอย่างไร
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้าง
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ชื่อกลุ่ม

………………….........................................................................................
สมาชิก
๑. ชื่อ…........….........................................................ชั้น.....…เลขที่………...
๒. ชื่อ…………...........................................................ชั้น…..…เลขที่…….…...
๓. ชื่อ………..............................................................ชั้น….....เลขที่………....
๑๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

ใบงานที่ ๐๒

บ ๑.๒/ผ ๕-๐๒
★★บ.๑.๒/ผ.๕-๐๒

เรื่อง กระปุกออมสิน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบและประดิษฐ์กระปุกออมสินโดยใช้วัสดุเหลือใช้
(๑๐ คะแนน)

ชื่อกลุ่ม

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

๑๔๘

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง การออมเงิ
การออม น
การออม คือ การเก็บหอมรอมริบ
การออมเงิน คือ การนาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บสะสมไว้
เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า

ประโยชน์ของการออม ฝึกให้เราเป็นคนประหยัด
ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัย
ฝึกให้เราเป็นคนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน

๑๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

การประเมินปรับปรุง
ผลงาน

การปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับ

แบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบ

ที่

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

การกาหนดเปูาหมาย
ร่วมกัน

แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม....................................................................

ผลการประเมิน
รวม

ร้อยละ

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๗ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

๑๕๐

๓

๓

๑๒

๓

ร้อยละ

รวม

๓

การใช้เวลา
ในการนาเสนอ
เหมาะสม

ชื่อ-สกุล
สมาชิกกลุ่ม

บุคลิก ท่าทาง
และภาษา
ในการนาเสนอ

ที่

กลวิธี
การนาเสนอ
ความถูกต้อง
ของเนื้อหา

แบบประเมินการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ชื่อกลุ่ม..............................................................
สรุปผล
การประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
รวม

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๗ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
ไม่ผา่ น หมายถึง มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๑๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

คะแนนเต็ม

และทางานเสร็จตาม
เปูาหมายที่กาหนด

ชื่อ – สกุล

มีความสนใจตัง้ ใจ
และมีวินัยใน
การท
างาน
มีความรอบคอบ

ที่

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
และ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

แบบประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

๓

๓

๓

รวม

ร้อย
ละ

เกณฑ์การประเมิน

๙

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

เกณฑ์การประเมิน

๓๗ หมายถึง
๒ หมายถึง
๑ หมายถึง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน
ผ่าน
หมายถึง
ไม่ผา่ น หมายถึง

ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
มีผลการประเมิน ร้อยละ ๗๐-๑๐๐
มีผลการประเมิน ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

๑๕๒

แบบบันทึกคะแนน ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ที่

ชื่อ –สกุล
คะแนนเต็ม

ใบงาน ใบงาน ใบงาน ใบงาน
ที่ ๐๑ ที่ ๐๒ ที่ ๐๓ ที่ ๐๔
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวม
คะแนน

ผลการประเมิน
ร้อยละ

ผ่าน

ไม่ผา่ น

๔๐

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

(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓
๑๕๓

๑
๑
๒
๒
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ผ่าน คือ ผ
ผ่าน คือ ผ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ

ผ
ผ

(
(

มผ
มผ

ผ
ผ

มผ
มผ

ผ
ผ

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

มผ
มผ

)
)

ผ
ผ

สามารถตอบค
สามารถตอบค
าถามจากใบงานได้
าถามจากใบงานได้

มผ
มผ

สามารถท
สามารถท
างานร่
างานร่
วมกั
วมกั
บผูบ้อผูื่น้อได้ื่นได้

ผ
ผ

บอกหน้
บอกหน้
าทีา่ขทีองธนาคารได้
่ของธนาคารได้

ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล

บอกประเภทของธนาคารได้
บอกประเภทของธนาคารได้

ที่
ที่

บอกความหมายของธนาคารได้
บอกความหมายของธนาคารได้

แบบสรุ
แบบสรุปปผลการประเมิ
ผลการประเมินนตามจุ
ตามจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
เรื
เรื่อ่องง การออมเงิ
การออมเงินน
ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ี่ ๒๒

มผ
มผ

ผู้ประเมิน
ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน คือ มผ
ไม่ผ่าน คือ มผ
๗๐ ขึ้นไป
๗๐ ขึ้นไป

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

๑๕๔

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นาข้อความทีก่ าหนดให้จัดกลุ่มตามหัวข้อให้ถูกต้อง ( ๑๐ คะแนน)
**********************************************************************
ทาขนมขาย

ใช้ดินสอให้หมดแท่ง

เก็บหนังสือเก่าขาย

ไปเที่ยวต่างจังหวัด

ปลูกผักขาย

ซื้อนมกล่อง

ซื้อกับข้าว

ตักอาหารแต่พออิ่ม

ปิดไฟหลังการใช้

ซื้อของเล่น

ประหยัด
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

รายได้

รายจ่าย

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………..ชั้น………………………….เลขที่……………..
๑๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ประหยัด
ใช้ดินสอให้หมดแท่ง
ตักอาหารแต่พออิ่ม
ปิดไฟหลังการใช้

รายได้
ทาขนมขาย
ปลูกผักขาย
เก็บหนังสือเก่าขาย

รายจ่าย
ไปเที่ยวต่างจังหวัด
ซื้อกับข้าว
ซื้อของเล่น
ซื้อนมกล่อง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

๑๕๖

แบบบันทึกคะแนนทดสอบ หลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เลขที่
๑

ชื่อ – สกุล

แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนเต็ม .......คะแนน

ร้อยละ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สรุปรวม
(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

๑๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

แบบบันทึกคะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ - สกุล
เลขที่

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

แบบทดสอบ
หลังเรียน

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

การสรุปผลการประเมิน
ความก้าวหน้า
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปรวม
เฉลี่ย
ร้อนละ
(ลงชื่อ)

ผู้ประเมิน
(

)
................/................../...............

ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๑๖๒

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

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

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

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

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

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

๑๖๔

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

คํคําาคํนํคํคํนําานําานํานําา
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ชุ ด ยนรู้ สําหรับใช้ในโร
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นโรงเรี
ยนประถมศึ
ยยนประถมศึ
กษาขนาดเล็
กกษาขนาดเล็
กกทีทีก่ขก่ขทีาดครู
มีคมีมีรูคไคไม่รูม่รูไคคไม่รบชั
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่อดังดักล่
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ษาของโรงเรี
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ไปใช้
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กงานคณะกรรมการการศึ
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ควรมี
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นโรงเรี
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าสํนัากนังานคณะกรรมการการศึ
กษาขั
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ควรมี
ควรมี
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ในโรงเรี
ในโรงเรี
ยนประถมศึ
ยยนประถมศึ
กษาขนาด
กกษาขนาด
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ประกอบด้
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ดการจั
จกรรมการเรี
(สํหรั
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สาระการเรี
ยนรู
การจั
กิดจจกิกรรมการเรี
กรรมการเรี
ยยนรู
าาหรั
บบครู
่ม่มสาระการเรี
าษาไทย
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๖ภาคเรี
ภาคเรี
ชั้น้นชัประถมศึ
ประถมศึ
ษาปี
๖ภาคเรี
ยยนที
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กกษาปี
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ดการจั
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สาระการเรี
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ยยนรู
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่ม่มสาระการเรี
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- ชุดก
ดการจั
จกรรมการเรี
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สาระการเรี
ยนรู
การจั
กิดจจกิกรรมการเรี
กรรมการเรี
ยยนรู
าาหรั
บบครู
่ม่มสาระการเรี
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๖ภาคเรี
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๖ภาคเรี
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จกรรมการเรี
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้แจงในเอกสาร
ดการจั
การจั
กิจจกรรมการเรี
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้ การเตรี
มตั
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ปรุ
งนีนีง้ ้จะเป็
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้ข้ของครู
จะส่
ผลต่
การพั
นักเรีนัยกนัน)เรีกยเรีฉบั
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าเอกสารมา
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ก

คาชี
คํา้แชีจง
้แจง
๑. แนวคิดหลัก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ สุขภำพดีชีวีเป็นสุข
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิชา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นแกน และบูรณาการ
กับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สั งคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และการงานอาชี พและเทคโนโลยี โดยใช้ ทั ก ษะ
กระบวนกำร จั ดกิจกรรมที่ห ลำกหลำย ซึ่ งนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกระบวนกำรจำกครูผู้ส อนที่อธิบ ำยแนวคิด
และองค์ควำมรู้ในช่วงต้นชั่วโมงจำกนั้นจึงให้นัก เรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจ โดยกำรทำงำนแบบจับคู่ หรือ
เปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครู ผู้ ส อนจ ำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษำหน่ ว ยกำรเรี ย นรู้ ล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ทุ ก ครั้ ง เพื่ อ
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรงำน ใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษำใบควำมรู้สำหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู้ ส ำหรับ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมกลุ่ มย่อ ย
และสีแสดงตามระดั
แสดงตำมระดับบชัชั้น้นเรีเรียยนน เชเช่นน ชั้นประถมศึกษำ
กิจกรรมจับคู่แ ละกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้
โดยใชสสัญัญลัลักกษณ์
ษณรรูปูป
และสี
ษา
ปีที่ ๒ ใช้สีชมพูและมีรูป 
จำนวน ๒ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคา และบัตรภาพ ใช้ประกอบกำรเรียนรู้ ช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชุ ด กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม บู ร ณำกำร ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๒ จั ด ท ำเป็ น หน่ ว ยกำรเรี ย นรู้
(Learning Unit) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ นำผลกำร
วิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
สมรรถนะส าคัญ และคุณลั กษณะอั นพึงประสงค์และเสริมสร้างให้ผู้ เรียนได้เกิดคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก ๑๒
ประการ การดารงตนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และมีสติ รู้คิด
รู้ทา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้นี้ให้ละเอียด จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้พร้อม
ประเมิ นพฤติ กรรมของผู้ เรี ยนอย่ างต่ อเนื่ อง และสามารถปรั บใช้ ให้ สอดคล้ องกั บสภาพแวดล้ อม สถานการณ์
และการเรียนรู้ของนักเรียนได้ สำหรับภำคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๕ หน่วย ดังนี้

ข
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘

เศรษฐีน้อย
สุขภำพดีชีวีป็นสุข
คนดีศรีแผ่นดิน
เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
สุนทรียศิลป์

๕. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กำรจัด ทำแผนกำรจัด กำรเรีย นรู้ กลุ่ม บูร ณำกำร ชั้น ประถมศึก ษำปีที่ ๒ กำหนดให้ส อดคล้อ งกับ
หน่ว ยกำรเรีย นรู ้ ใน ๑ หน่ว ยกำรเรีย นรู ้จ ะประกอบด้ว ยหน่ว ยย่อ ย แต่ล ะหน่ว ยย่อ ยประกอบด้ว ย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จะประกอบด้วย ขอบเขตเนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้
กิจ กรรมกำรเรีย นรู้ สื่อ กำรเรีย นรู้ และกำรวัด ประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ สำหรับ ใช้ใ นกำรสอนแต่ล ะครั้ง
แบ่งเป็นชั่วโมงที่ ๑ ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหำต่อเนื่องกัน สำหรับกิจกรรมกำรเรียนรู้ สื่อ/
แหล่ง เรีย นรู้ และกำรประเมิ น แยกตำมเนื้อ หำและองค์ป ระกอบของแต่ล ะแผน เพื่อ ให้เ กิด ควำมสะดวก
ในกำรสอน
๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร สัญลักษณ์พิมพ์ไว้ในกรอบด้ำนบนมีควำมหมำย ดังนี้


บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

ค
เรื่อง

สารบั
ญ
สารบัญ

คาชี้แจง
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหน่วยที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลําดับการนําเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
แผนการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง
หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนไหวร่างกาย
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เกมเบ็
ด ดเตล็ด
การเลนดเตล็
เกมเบ็
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เกม
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ การเล่นเกม
หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ สุขภาพของเรา
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ การเจ็บปุวยและการปูองกัน
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ อุบัติเหตุและการปูองกัน
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ ภัยใกล้ตัว

หน้า

๓
๔
๕
๖
๒๓
๒๔
๒๗
๒๘
๒๙
๕๑
๖๕
๘๑
๙๙
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๔๓
๑๕๙
๑๗๑
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๘
๒๐๓
๒๑๕
๒๒๕

สวนที่ ๑

๑
โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

1
เศรษฐีน้อย

(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อาเซียนศึกษา



(15 ชั่วโมง/ปี)

(25 ชั่วโมง/ปี)



9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์

2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข


3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
( 220 ชั่วโมง/ปี )

(30 ชั่วโมง/ปี)


(2๐ ชั่วโมง/ปี)




8
สุนทรียศิลป์

4
คนดีศรีแผ่นดิน





(20 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)


๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

5
โลกสวยด้วยมือเรา
6

เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(14 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)





ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓

๒
แนวทางการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ 1
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟูา
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพดีมีสุข

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน(20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
 หน่วยย่อยที่ 2 สังคมน่าอยู่
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(14 ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ท่องไปในโลกกว้าง
 หน่วยย่อยที่ 2 สู่เส้นทางเศรษฐี
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กําเนิดงานศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนาการหรรษา
 หน่วยย่อยที่ 3 ศิลีลปไทย
าศิลปไทย
 หน่วยย่อยที่ 4 ภูมิใจในงานศิลป์

๔

ภาคเรียนที่ 2
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝุดี (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 ผัเกษตรกรรมคู
กสวนครัวรั้วบกินานได้
 หน่วยย่อยที่ 4 บ่สานฝ
มเลี้ยนงให้
นง
ใหเยปั่งนยืจริ
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์(30 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ถิย่นอนรอยไทย
ไทยในอดีต
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนดินไทยแผนดิ
ไทยแผนดินทอง
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ่
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา(15 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้านของเรา
พันธฉันมิตร
 หน่วยย่อยที่ 2 ลัสักมษณะทางกายภาพของกลุ
่ม
อาเซียน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- ทรัพยากรที่นํามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว
- การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
- ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ
การออม

เวลา
(ชั่วโมง)
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- การแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยวิธีต่าง ๆ
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- การอ่านออกเสียงคํา คําคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- ความหมายของคําและข้อความที่อ่าน
- การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
- มารยาทในการอ่าน
- การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการและประโยชน์การทํางาน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
- การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการ
ทํางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
- การทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชวิต
ประจาวัน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕

๔
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/
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สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๑.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน
- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
- บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
- ความสําคัญของเพื่อน
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย
- การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
- การออกกําลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่น
เกมเป็นกลุ่มสนุกสนาน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒
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๕
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
- อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปุวย
และบาดเจ็บ
- ปฏิบัติตนในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้ําและทางบก
- ยาสามัญประจําบ้าน และการใช้ยาตาม
คําแนะนํา
- โทษของสารเสพติดสารอันตรายใกล้ตัวและ
วิธีการปูองกัน
- ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
- อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีปูองกันอัคคีภัย
และแสดงการหนีไฟ
- อธิบายถามตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือข้อแนะนํา
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองอย่างอิสระ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗

๖
หน่วย
ที่
๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒.
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๗
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป๒/๑
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒

๘

สาระการเรียนรู้
- ความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
- พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
- แบบอย่างการดําเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
- ความหมายและความสําคัญ การเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กําหนด
- การทําความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา
- คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กําหนด
- ศาสนา ศาสดา และความสําคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนดได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สําคัญทางศาสนา ตามที่กําหนดได้ถูกต้อง
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
รอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
- การท่องบทกลอนร้องเพลง เกี่ยวกับศาสนา
- การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

๗
หน่วย
ที่
๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
คนดีศรี
แผ่นดิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗
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โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ และ หน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติในชีวิต
ประจําวัน
- การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกต่าง
กัน โดยปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- ความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
- บทบาทหรือผู้มีบทบาท อํานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
- ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

- สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และทีมนุษย์สร้างขึ้น
- ความสัมพันธ์ของตําแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่างๆรอบตัว
- ทิศหลัก(เหนือ ตะวันออก ใต้ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตําแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

30

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตกที่อยู่
รอบตัว

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๒

มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
มฐ. ท 3.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้างสรรค์

- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม
- การปฎิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)

- ทักษะการทํางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ
- รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง

ป.๒/2 - การเขียนเรื่องสั้นๆ
ป.2/3
ป.2/1
ป.๒/3
ป.๒/5
ป.๒/6
ป.๒/7

มฐ. ง ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๔

๑๐

สาระการเรียนรู้

- การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนําและคําสั่ง
- การฟังและพูดแสดงความรู้สึก
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน
- มารยาทการฟัง

- สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันถูกสร้างมา
ให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย
- การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็น
ขั้นตอน
- ภาพร่าง ๒ มิติหรือภาพ ๒ มิติ
- การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เหมาะสมและ
ถูกวิธี

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๔

๙
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓

มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๑
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ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้านของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๒/๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การนําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินชีวิต
- แหล่งข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
- การรักษาแหล่งข้อมูล
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓
มิติ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
-ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อสร้าง
ลักษณะนิสัยด้านความประหยัด ปลอดภัย
และสะอาด

มฐ.ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

-สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันมีหน้าที่ใช้
สอยแตกต่างกัน มีประโยชน์ในการทําให้ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
-การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์

มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

-รวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
-ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

1๕

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

๑๐
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ.ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
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

๑๒

สาระการเรียนรู้
- การยอมรับความคิด ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- สร้างงานศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น
รูปร่าง
- ทักษะการทํางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
และปลอดภัย
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการ
ดํารงชีวิต
- จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว
- ดูแลตนเองในการแต่งกาย
- ข้อมูลที่น่าสนใจ
- แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ความหมายและความแตกต่างของอํานาจ
ตามบทบาท สิทธิหน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน
- กิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยใน
ครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๑
หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๘
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕

สาระการเรียนรู้
- รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และ
รูปทรง
- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุ
ที่เน้นเส้น รูปร่าง
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
- การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของ ตนเองและเพื่อนบ้าน
- การบรรยายงานทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้าง เคลื่อนไหว

เวลา
(ชั่วโมง)
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- ความสําคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆ ใน ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
- การจําแนกแหล่งกําเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
- การจําแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ํา ดังเบา ยาว-สั้น ของดนตรี
- การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
- การร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- ความหมายและความสําคัญของเพลงที่ได้ยิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

๑๒
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

๑๔

สาระการเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คําง่าย ๆ
- การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีใน
ท้องถิ่น
- การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ
- การแสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด
- การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่าง
สร้างสรรค์
- มารยาทในการชมการแสดง
- การละเล่นพื้นบ้าน
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พื้นบ้านกับการดํารงชีวิตของคนไทย
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน
- การอ่านออกเสียงคําคล้องจอง ข้อความและ
บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- การอธิบายความหมายของคําและข้อความที่
อ่าน
- การอ่านจับใจความสําคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ จากประสบการณ์
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการณ์

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๓
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

๙

ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

มฐ.ส ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- รับฟังคําแนะนําคําสั่งซับซ้อนและปฏิบัติตาม
- การเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- การจับสาระสําคัญของเรื่องที่ฟังและดู
- การตั้งคําถามตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งฟัง
และดู
- การพูดสื่อสารให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
- การท่องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ
- การร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น
- ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจําวันของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
- การใช้คําระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต
- การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

๓๐

- การสืบค้นวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตจนปัจจุบัน
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

๑๔
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๒/๑
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

๑๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- บุคคลที่ทําประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- การตั้งคําถามและตอบคําถามที่อ่าน
- การอ่านจับใจความสําคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- การเขียนและบอกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ เช่น การ
พนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง ยืน เดิน
- กริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ การแสดงความ
เคารพ การยืนการเดิน การนั่งการพูดการ
ทักทาย การแต่งกาย
- การสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น สอบถามพ่อ
แม่ ผู้รู้ในชุมชน
- วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทําความ
เคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
- คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มี
ต่อสังคมไทย
- ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๐

๑๕
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘

มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๗
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ตาแหน่งอย่างง่าย และลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
และภาพถ่าย เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่น้า ต้นไม้
อากาศ ทะเล
- แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์
จากเรื่องที่อ่าน
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน ไม่ทาลาย
หนังสือ ไม่ควรแย่งอ่าน หรือชะโงกหน้าไปอ่าน
ขณะที่ผู้อื่นกาลังอ่าน
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ
- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา คาสั่งที่
ซับซ้อน
- การสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น การขอ
ความช่วยเหลือ การกล่าวคาขอบคุณ/ขอโทษ
เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
- ภาพปะติดจากกระดาษ
- การเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป์ และการ
วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว
- กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกม เป็นกลุ่ม

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

สวนที่ ๒

๑๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข (จานวน ๒๕ ชั่วโมง)
มาตรฐาน พ ๑.๑ : เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
พ ๑.๑ ป.๒/๑ อธิบายลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายใน
พ ๑.๑ ป.๒/๒ อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
พ ๑.๑ ป.๒/๓ อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
มาตรฐาน พ ๒.๑ : เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
พ ๒.๑ ป.๒/๑ ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว
พ ๒.๑ ป.๒/๒ บอกความสําคัญของเพื่อน
พ ๒.๑ ป.๒/๓ ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
พ ๒.๑ ป.๒/๔ อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย
มาตรฐาน พ ๓.๑ : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัด
พ ๓.๑ ป.๒/๑ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
พ ๓.๑ ป.๒/๒ เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหว
เบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน พ ๓.๒ : รักการออกกําลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ
มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัด
พ ๓.๒ ป.๒/๑ ออกกําลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน
พ ๓.๒ ป.๒/๒ ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม
มาตรฐาน พ ๔.๑ : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
พ ๔.๑ ป.๒/๑ บอกลักษณะของการมีสุขภาพดี
พ ๔.๑ ป.๒/๒ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
พ ๔.๑ ป.๒/๓ ระบุของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
พ ๔.๑ ป.๒/๔ อธิบายอาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
พ ๔.๑ ป.๒/๕ ปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

๑๘
มาตรฐาน พ ๕.๑ : ปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด
และความรุนแรง
ตัวชี้วัด
พ ๕.๑ ป.๒/๑ ปฏิบัติตนในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ําและทางบก
พ ๕.๑ ป.๒/๒ บอกชื่อยาสามัญประจําบ้าน และใช้ยาตามคําแนะนํา
พ ๕.๑ ป.๒/๓ ระบุโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว และวิธีการปูองกัน
พ ๕.๑ ป.๒/๔ ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของ หรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
พ ๕.๑ ป.๒/๕ อธิบายสาเหตุอันตราย วิธีปูองกันอัคคีภัยและแสดงการหนีไฟ
มาตรฐาน ท ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ป.๒/๓ ตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ป.๒/๗ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือข้อแนะนํา
มาตรฐาน ท ๒.๑ : ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ท ๒.๑ ป.๒/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
มาตรฐาน ท ๓.๑ : สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๒/๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้ และความบันเทิง
มาตรฐาน ศ ๓.๑ : เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๓.๑ ป.๒/๒ แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ


๒๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๙
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑
รักตัวเราเท่าฟ้า

หน่วยย่อยที่ ๒
สนุกกับเกมกีฬา

หน่วยย่อยที่ ๓
สุขภาพดีมสี ุข

ลักษณะ หน้าที่ ความสําคัญและวิธีดูแลรักษา
อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน
ธรรมชาติลักษณะและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
ปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของมนุษย์
สมาชิกและบทบาทหน้าที่และการสร้างความ
รักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
ความภาคภูมิใจในตนเอง

การเคลื่อนไหว การควบคุมร่างกาย
ขณะที่อยู่กับที่ เคลื่อนที่ โดยใช้อุปกรณ์
ประกอบและทักษะการเคลื่อนไหว
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและร่วม
กิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ความสําคัญและประโยชน์ของการเล่น
เกม ส่งบอลลอดถ้ํา เรียกเบอร์เขีย่ บอล
เกมตี่จับ
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยู่กับที่
เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลง
ในการเล่นเกม

คุณภาพของสุขภาพคือคุณภาพของ
ชีวิต การปฏิบตั ิตนตามหลักสุข
บัญญัติแห่งชาติ การปฏิบัตติ น
เมื่อเจ็บปุวยเหตุหรือสิ่งที่ก่อให้เกิด
อันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านและ
โรงเรียน

ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก

สุขภาพของเรา
การเจ็บป่วยและการป้องกัน
อุบัติเหตุและการป้องกัน

การเคลื่อนไหวร่างกาย
ลักษณะหน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
การเล่นเกมเบ็ตเล็ด

ภัยใกล้ตัว

ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

เกม
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
การเล่นเกม
ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

๒๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

- การเล่นเกม “ส่งบอลลอดถ้ํา”“เรียกเบอร์เขี่ยบอล”
และ “ตี่จับ”
- การเขียนแผนผังความคิดประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม

แผนที่ ๓
เกม

- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและร่วมกิจกรรมทางกาย
ที่ใช้การเคลื่อนไหว
- ประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีต่อสุขภาพและ
การเจริญเติบโต

แผนที่ ๒
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

- การเคลื่อนไหวและควบคุมร่างกายขณะที่อยู่กับทีแ่ ละเคลื่อนที่
- การใช้อุปกรณ์ประกอบและทักษะการเคลื่อนไหว
- บอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหว

แผนที่ ๑
การเคลื่อนไหวร่างกาย

- ลักษณะ หน้าที่ และความสําคัญของอวัยวะภายนอก
- การดูแลอวัยวะภายนอกได้
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน
- เคลื่อนไหวประกอบท่าทาง

แผนที่ ๑
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก

- ลักษณะหน้าที่ ความสําคัญ และการดูแลอวัยวะภายใน
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน
- การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ

แผนที่ ๒
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

- วิธีการเล่นเกม “แย่งที่” เกม “ทีมลําเลียงบอล”
- ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม“แย่งที่”
เกม “ทีมลําเลียงบอล”

แผนที่ ๔
การเล่นเกม

เวลา ๘ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สนุกกับเกมกีฬา

แผนที่ ๔
ภัยใกล้ตัว

เวลา ๗ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข

- ของใช้/เล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
- การปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทาง
น้ําและทางบก

แผนที่ ๓
อุบัติเหตุและการป้องกัน

- อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย
- การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ
- ยาสามัญประจําบ้าน

แผนที่ ๒
การเจ็บป่วยและการป้องกัน

แผนที่ ๑
สุขภาพของเรา
- การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ลักษณะของการมีสุขภาพดี

- ความสําคัญของครอบครัวและเพื่อนทีม่ ีต่อตนเอง
- ความแตกต่างของครอบครัวและเพือ่ นที่มีต่อตนเอง
- การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ตกต่างระหว่างเพศชายหญิง
- ความภาคภูมิใจในความแตกต่
- ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แผนที่ ๕
ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง

- บทบาทหน้าที่ของตนเองในการสมาชิกที่ดีในครอบครัว
- การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกในครอบครัว
- ความสําคัญของเพื่อนและปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน

แผนที่ ๔
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

- โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว และวิธีปอู งกัน
- สัญลักษณ์และปูายเตือนของ/สิ่งที่เป็นอันตราย
- อัคคีภัย

เวลา ๒๕ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

เวลา ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า

- ธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของของเด็กไทย
- อาหารที่มีประโยชน์ตอ่ การดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกาย
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน

แผนที่ ๓
ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

๒๐

หนวยยอยที่ ๑
รักตัวเราเทาฟา

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

๒๒
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๑
จานวนเวลาเรียน ๑๐ ชั่วโมง

ชื่อหน่วยย่อย รักตัวเราเท่าฟ้า
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๕ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
ลั กษณะ หน้ าที่ ความสํ าคัญ และวิธีดูแลอวัยวะภายนอกอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การเจริ ญเติบ โตของเด็กไทย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ความสําคัญของเพื่อนและวิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเพศชายและเพศหญิง และการล่วงละเมิดทางเพศ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ม ฐ.พ ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
ม ฐ.พ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔
มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒
ม ฐ.ศ ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒

มฐ.พ ๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒

ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
ลั กษณะ หน้ าที่ ความสํ าคัญ และวิธีดูแลอวัยวะภายนอกอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตและการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ ปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว ความสําคัญของเพื่อนและวิธีการสร้างสัมพันธภาพ กลุ่มเพื่อนเพศชายและเพศหญิง และ
การล่วงละเมิดทางเพศ
ลักษณะ หน้าที่ ความสําคัญ และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
ลักษณะ หน้าที่ ความสําคัญ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๒
รักตัวเราเท่าฟูา

ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง
แผนที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อแผน
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง

เวลา

หมายเหตุ

๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

๒๘

แผนที่ ๓
ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
- ธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์
- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของของเด็กไทย
- อาหารที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของร่างกาย
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน

แผนที่ ๑
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
- ลักษณะ หน้าที่ และความสําคัญของอวัยวะภายนอก
- การดูแลอวัยวะภายนอกได้
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน
- เคลื่อนไหวประกอบท่าทาง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๔
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- บทบาทหน้าที่ของตนเองในการสมาชิกที่ดีในครอบครัว
- การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกในครอบครัว
- ความสําคัญของเพื่อนและปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดี
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน

เวลา ๑๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า

แผนที่ ๕
ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง
- ความสําคัญของครอบครัวและเพื่อนที่มีต่อตนเอง
- ความแตกต่างของครอบครัวและเพื่อนที่มีต่อตนเอง
- การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
- ความภาคภูมิใจในความแตกต่างระหว่างเพศชายหญิง
- ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
นําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แผนที่ ๒
ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
- ลักษณะหน้าที่ ความสําคัญ และการดูแลอวัยวะ
ภายใน
- ตั้งคําถาม/ตอบคําถามเรื่องที่ฟัง/อ่าน
- การเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า

๒๓

๒

๒๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก เวลา 2 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
ลักษณะ หน้าที่ และความสําคัญของอวัยวะภายนอก และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
• ลักษณะหน้าที่ ความสําคัญของอวัยวะภายนอก
ขอบข่ายเนื้อหา
• วิธีดูแลอวัยวะภายนอก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• เพลง “วน” • เพลง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
• ใบความรู้
• ใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้ที่ ๑
• ใบงานที่ 01 ,๐๒
• แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
• แบบสังเกตพฤติกรรม
• แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• แบบประเมินผลงาน
๓) การวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
• ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

๒๕
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

• ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
• ครูสอนนักเรียนร้องเพลง “วน” พร้อมกับทากิจกรรมประกอบเพลง นักเรียนร่วมกัน
บอกชื่ออวัยวะที่ปรากฏในเนื้อเพลง พร้อมกับชี้ที่ร่างกายของตนเองให้ตรงกับอวัยวะนั้นๆ
โดยให้ครูสังเกตว่านักเรียนชี้ได้ถูกต้องหรือไม่
• จับคู่กับเพื่อนและสารวจว่าเพื่อนมีอวัยวะใดบ้าง บอกชื่ออวัยวะนั้น ครูเขียนชื่ออวัยวะภายนอก
บนกระดานนักเรียนฝึกอ่านชื่ออวัยวะ พร้อมกับชี้อวัยวะให้ถูกต้อง นักเรียนสนทนาตั้งคาถามตอบ
คาถามเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญและวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
• ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก
• นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง วิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก และใบงานที่ ๐๒ เรื่อง หน้าที่
ของอวัยวะภายนอกของร่างกาย
• ครูและนักเรียนสรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญและวิธีดูแลอวัยวะ
ภายนอกให้เหมาะสมและถูกวิธี

•
วัดและประเมินผล •
•
•

สังเกตพฤติกรรม
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรวจผลงาน
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

.

๓๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกลักษณะ หน้าที่ และความสาคัญของ
อวัยวะภายนอกได้
๒. บอกวิธีดูแลอวัยวะภายนอกได้
๓. ตั้งคาถามและการตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้
๔. ตั้งคาถามและการตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดูได้
๕. เลือกภาพตรงตามความหมายของคา
และกลุม่ คาที่ฟัง
๖. เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง
อย่างอิสระได้
๗. แสดงท่าทางง่าย ๆ เพื่อสื่อความหมาย
แทนคาพูดได้

ขอบเขตเนื้อหา
- ลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญของอวัยวะ
ภายนอก และวิธดี ูแลอวัยวะภายนอก
- การตั้งคาถามและการตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านที่ฟังและดู
- การเคลื่อนไหวประกอบท่าทาง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ทดสอบก่อนเรียน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง “วน” พร้อมกับทาท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างอิสระ
๒. ให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่ออวัยวะที่ปรากฏในเนื้อเพลง พร้อมกับชี้ที่ร่างกายของตนเองให้ตรงกับ
อวัยวะนั้น ๆ โดยให้ครูสังเกตว่า นักเรียนชี้ได้ถูกต้องหรือไม่
ขั้นสอน
๓. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนและสารวจว่าเพื่อนมีอวัยวะใดบ้าง แล้วบอกชื่ออวัยวะนั้น จากนั้นครู
เขียนชื่ออวัยวะเหล่านั้นลงบนกระดาน
๔. ครูบอกชื่ออวัยวะบนกระดาน แล้วให้นักเรียนพูดตามพร้อมกับชีอ้ วัยวะนั้นของตนเองว่ามี
เหมือนเพื่อนหรือไม่ โดยให้ครูสังเกตว่า นักเรียนชีท้ ี่อวัยวะได้ถูกต้องหรือไม่
๕. ครูเขียนคาว่า อวัยวะภายนอก บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่าน ร่วมกันอภิปรายความหมาย
ครูถามนักเรียนว่า อวัยวะภายนอกของนักเรียนมีลักษณะเหมือนกับเพื่อนหรือไม่ อย่างไร
๖. ครูยกตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจาวัน แล้วให้นักเรียนบอกชือ่ อวัยวะภายนอก
ที่ใช้ทากิจกรรม เช่น ฟังเพลง – หู อ่านหนังสือ – ตา ดูโทรทัศน์ - ตา (ดู)
หู (ฟังเสียง)
๗. ให้นักเรียนจับคู่ จับฉลากชื่ออวัยวะดังนี้ ตา หู จมูก ขา แขน มือ ร่วมกันบอกวิธีดูแลอวัยวะ
ภายนอก ที่จับฉลากได้เขียนชื่ออวัยวะและวิธดี ูแลอวัยวะลงในกระดาษ
โรเนียว
๘. ให้แต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น แล้วครูถามกลุม่ อืน่ ๆ ว่า มีวิธีดูแลรักษาเพิ่มเติม
หรือไม่

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. เพลง “วน”
๓. กระดาษโรเนียว
๔. เพลง อวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย
๕. หุ่นฟันจาลอง
๖. เพลง แปรงฟัน
๗. แปรงสีฟัน
๘. ยาสีฟัน
๙. แก้วน้า
๑๐. ใบความรู้
๑๑. ใบงาน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- วาดภาพและเขียนชื่ออวัยวะ
ในช่องปาก
- เขียนชื่อและหน้าที่อวัยวะภายนอก
- ตอบคาถามอวัยวะใน
ช่องปาก
- ตอบคาถามวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
- ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

๒๖

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๓๒

ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การระบุ
๓. การจาแนก
๔. การเปรียบเทียบ
๕. การนาความรูไ้ ปใช้
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- มุ่งมั่นในการทางาน

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า วิธีดูแลอวัยวะตามที่นักเรียนบอกมานั้นเป็นวิธีที่
เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด
๑๐. ครูและนักเรียนสรุปวิธีดูแลอวัยวะภายนอกที่เหมาะสม และครูแนะนาให้นักเรียนนาไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจาวัน
๑๑. ครูนาหุ่นฟันจาลองมาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่ออวัยวะในช่องปากและชนิด
ของฟัน
๑๒. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันศึกษาหน้าที่ของอวัยวะในช่องปากและการดูแลอวัยวะในช่องปาก
จากใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะใน
ช่องปาก
๑๓. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง วิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก และใบงานที่ ๐๒ เรื่อง หน้าที่ของ
อวัยวะภายนอก
ขั้นสรุป
๑๔. ครูประเมินความถูกต้องของภาระงานที่มอบหมาย นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ช่วยกัน
สรุปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญและวิธดี แู ลวัยวะภายนอกให้เหมาะสม
ถูกวิธี

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่อง ลักษณะ หน้าที่
ความสาคัญ วิธีดูแลอวัยวะภายนอก คา
ความหมายของคา
๒. ประเมินทักษะการสังเกต
การระบุ การจาแนก การนาความรู้ไปใช้
วิธีการ
๑. ทดสอบ
๒. สอบถามรายบุคคลรายกลุม่
๓. สังเกตพฤติกรรม
๔. ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบประเมินพฤติกรรม
๓. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๔. แบบประเมินผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ในแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

๒๗

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๘

๒.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๒.๑/ผบ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง วิธีดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนช่วยกันบอกหน้าที่ของอวัยวะในช่องปาก
และวิธีดูแลอวัยวะในช่องปากจากใบความรู้ที่ ๑
๒. ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนชื่ออวัยวะในช่องปาก ระบายสีให้สวยงาม
๓. ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้บอกวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก
ที่นักเรียนวาดภาพให้ถูกต้อง
วาดภาพ

เขียนชื่ออวัยวะในช่องปาก

วิธีดูแล

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

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

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

กลุ่ม ................................ชื่อสมาชิก...............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

๒๙

=

คาชี้แจง

บ ๒.๑/ผ
๑-๐๒๑-๐๒
บ ๒.๑/ผ



ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก

๑. ให้นักเรียนอ่านคําถามแต่ละข้อให้ถูกต้อง
๒. ให้นักเรียนทําเครือ่ งหมาย  ทับคําหรือข้อความ
ที่เห็นว่าถูกต้อง มีความสัมพันธ์กับอวัยวะในช่องปากที่กําหนดให้
๓. ตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ ก่อนส่งครู
(ถ้านักเรียนอ่านไม่ได้ให้ครู เพื่อน หรือผู้ปกครองช่วยเหลือในการอ่านได้)
คําถาม

คําตอบที่ถูกต้อง

ปาก

รับรสชาติอาหาร

ใช้พูดคุย

ฟัน

กินอาหาร

บด เคี้ยวอาหาร

ลิ้น

รับรสชาติอาหาร

ช่วยในการออกเสียง

เหงือก

ช่วยในการออกเสียง

เป็นที่ยึดเกาะของฟัน

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

๓๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๐

เพลง “วน”

วน วน วน พวกเราวน วนรอบตัวเรา (ซ้า)
จับเอว จับขา จับเข่า (ซ้า)
พอจับหัวเรา อุ๊ยงง อุย๊ งง (ซ้า)
วน วน วน พวกเราวน วนรอบตัวเรา (ซ้า)
จับมือ จับแขน จับไหล่ (ซ้า)
พอจับหูเรา อุ๊ยงง อุ๊ยงง (ซ้า)

คาชี้แจง การเคลื่อนไหวประกอบเพลง “วน”

นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลง ดังนี้
- เมื่อท่อนร้อง “วน วน วน” ให้นักเรียนยกแขนขึน้ เหนือศีรษะ
แล้วหมุนตัวไปทางขวา ๑ รอบ และหมุนตัวไปทางซ้าย ๑ รอบ
- เมื่อร้องท่อน “จับ..” ให้นักเรียนใช้มือทั้งสองข้างจับอวัยวะตาม
เนื้อเพลง
- เมื่อท่อนร้อง “อุย๊ งง อุย๊ งง” ให้นักเรียนโยกตัวและส่ายสะโพก
ไปมา
(ครูสามารถเปลีย่ นชื่ออวัยวะภายนอกได้ตามต้องการ)

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

๓๑

=

เพลง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ตา เรามีไว้ดู
จมูก อยู่กลาง
มือ เรามีสองมือ
ส่วน ขา พาเราเดินได้

หู เรามีไว้ฟัง
เอาไว้สําหรับหายใจ
เอาไว้จับถือทํางานทั่วไป
ไปไหน ๆ ด้วยขาของเรา

เพลง แปรงฟัน
ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟัน
แปรงทุก ๆ วันฟันจะสวยดี
แปรงขึ้นแปรงลงเข้าซี
วันละ ๒ ที แปรงฟัน แปรงฟัน

๓๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๒๓๒
๓๒

ใบความรู
้ที่้ท้ท๑ี่ ี่ ๑๑
ใบความรู
ใบความรู

เรืเรื
่อง่องอวัอวั
ยวะในช่
องปากและวิ
ธีดธูแีดลอวั
ยวะในช่
องปาก
ยวะในช่
องปากและวิ
ูแลอวั
ยวะในช่
องปาก
เรื่อง อวัยวะในช่องปากและวิธีดูแลอวัยวะในช่องปาก
๑.๑.อวัอวั
ยวะในช่
องปาก
ยวะในช่
องปาก
๑.
อวั
ย
วะในช่
องปาก ดหนึ่ง ซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
ปากเป็
นอวั
ยวะภายนอกชนิ
ปากเป็
นอวั
ยวะภายนอกชนิ
ดหนึ่ง ซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
ปากเป็
น
อวั
ย
วะภายนอกชนิ
ดหนึวย่ง ซึ่งภายในปากของเรายังประกอบด้วยอวัยวะอื่น ๆ รวม
เรียเรีกว่ยกว่
า อวั
ยวะในช่
องปาก
า อวั
ยวะในช่
องปากประกอบไปด้
ประกอบไปด้
วย
เรียกว่า อวั
ย
วะในช่
อ
งปาก
ประกอบไปด้
วย
- ริ-มริฝีมปฝีากบน
ปากบน
- ริอมกฝีปากบน
- เหงื
- เหงื
อก
เหงื
- ฟั- นฟัตันดตัอด้ดกาด้นบน
านบน
ฟั
น
ตั
ด
ด้
นบน
- ฟั- นฟัเขีน้ยเขีวด้้ยวด้
าานบน
านบน
ฟั
น
เขี
ย
้
วด้
านบน
- ฟั- นฟักรามด้
านบน
นกรามด้
านบน
ฟั
น
กรามด้
- ริ-มริฝีมปฝีากล่
างาางนบน
ปากล่
- ลิ--้นลิริ้นมฝีปากล่าง
- ฟั--นฟัลิตัน้นดตัด้ดาด้นล่านล่
างาง
ฟั
น
ตั
ด
ด้
า
นล่
- ฟั- นฟัเขีน้ยเขีวด้้ยวด้
านล่านล่
าางงาง
นเขี้ยวด้
านล่
- ฟั--นฟัฟักรามด้
านล่
างาางง
นกรามด้
านล่
- ฟันกรามด้านล่าง
ฟันฟัของคนเรามี
า ฟัา นฟัน้นานม
นชุนดชุทีด่สทีอง่สองเรียเรีกว่ยกว่
า ฟัา นฟัแท้
นของคนเรามี๒ ๒ชุดชุคืดอคืฟัอ นฟัชุนดชุแรก
ดแรกเรียเรีกว่ยกว่
น้านมและฟั
และฟั
นแท้
ฟั
น
ของคนเรามี
๒
ชุ
ด
คื
อ
ฟั
น
ชุ
ด
แรก
เรี
ย
กว่
า
ฟั
น
น้
านม
และฟั
น
ชุ
ด
ที
ส
่
อง
เรี
ย
กว่
า
ฟั
นแท้
ถ้าถ้ฟัานฟัแท้
หลุหดลุไปดไปก็จก็ะไม่
มฟี มันฟี ัน
นแท้
จะไม่
ถ้าฟัน๒.แท้อวั
หลุยดวะในช่
ไป ก็จอะไม่
มฟี ันหน้าที่สาคัญ ได้แก่
งปากมี
๒. อวั
ยวะในช่
องปากมี
หน้าที่สาคัญ ได้แก่
๒.- ปาก
อวัยวะในช่
อ
งปากมี
น้าที่สาคัญ ได้แก่
พูดพคุูดยคุและรั
บหประทานอาหาร
- ปากใช้ใช้
ยและรั
บประทานอาหาร
- ปาก
และรับประทานอาหาร
- เหงื
อกอกเป็ใช้เป็
นพทีูดน่ยคุทีึดย่ยเกาะของฟั
นน
- เหงื
ึดเกาะของฟั
เหงื
อ
ก
เป็
น
ที
่
ย
ด
ึ
เกาะของฟั
- ลิ-้นลิ้นใช้ใช้
รับรรสชาติ
อาหารและช่
วนยในการออกเสี
ยงยง
ับรสชาติ
อาหารและช่
วยในการออกเสี
ลิ
น
้
ใช้
ร
บ
ั
รสชาติ
อ
าหารและช่
ว
ยในการออกเสี
ยง
- ฟั- นฟันใช้ใช้
กัดกัดบดบดเคี้ยเคีวอาหาร
้ยวอาหาร
- ฟัน ใช้กัด บด เคี้ยวอาหาร
๓.๓.การดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
การดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
๓.
การดู
แ
ลอวั
ย
วะในช่
องปาก
เราควรดู
แลอวั
ยวะในช่
องปาก
เราควรดู
แลอวั
ยวะในช่
องปากดังดันีง้ นี้
เราควรดู
แนลอวั
วะในช่องปาก
นี้ กวิธี ทุกซี่ ทุกด้าน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
- แปรงฟั
ให้นให้
สยะอาดอย่
างทัางทั
่วถึดั่วงถึงและถู
- แปรงฟั
สะอาดอย่
งและถูกวิธี ทุกซี่ ทุกด้าน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
แปรงฟั
น
ให้
ส
ะอาดอย่
า
งทั
ว
่
ถึ
วิธี ทุกนซีด้่ ทุวกยด้าน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
หรืหรื
อหลั
งกิงนกิอาหาร
้นทุ้นกทุครังกและถู
้งหลั้งหลั
งกแปรงฟั
อหลั
นอาหารและควรแปรงลิ
และควรแปรงลิ
ครั
งแปรงฟันด้วย
หรือหลั
ง
กิ
น
อาหาร
และควรแปรงลิ
น
้
ทุ
ก
ครั
ง
้
หลั
งแปรงฟั
นด้ว่อยสร้างความแข็งแรงและ
- เราควรเลื
อกใช้
ยาสียาสี
ฟันฟทีัน่มทีีส่ม่วีสนผสมของฟลู
ออไรด์
- เราควรเลื
อกใช้
่วนผสมของฟลู
ออไรด์เพืเพื
่อสร้างความแข็งแรงและ
เราควรเลื
อ
กใช้
ย
าสี
ฟ
น
ั
ที
่
ม
ส
ี
ว
่
นผสมของฟลู
อ
อไรด์
เพื
่อสร้างความแข็งแรงและ
ปูอปูงกัองกั
นฟันนฟัผุนผุ
ปูองกันฟันผุ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

เป็นต้น

๓๘

๓๓
- กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อเหงือกและฟัน เช่น นม ฝรั่ง ชมพู่ มันแกว แครอต
- หลังจากกินขนมหวานแล้ว ต้องแปรงฟันให้สะอาดทุกครั้ง
- ไม่ใช้ฟันผิดวิธี เช่น เปิดฝาขวด ฉีกถุงขนม เป็นต้น
- ไปพบทันตแพทย์ (หมอฟัน) เพื่อตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๔

ใบความรู
= ้สาหรับครู

เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญและวิธีดูแลอวัยวะภายนอก

อวัยวะภายนอก คือ อวัยวะของร่างกาย ที่เราสามารถมองเห็นได้ และจับต้องได้
ได้แก่ หู ตา จมูก ผม ปาก มือ เป็นต้น
อวัยวะภายนอก มีหน้าที่ต่างกัน เช่น
ผม
ใช้ปกคลุมศีรษะ
ตา
ใช้ดูสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
จมูก
ใช้หายใจและดมกลิ่น
หู
ใช้ฟังเสียงต่าง ๆ
คอ
ใช้เป็นที่ตั้งและเคลื่อนไหวศีรษะ
มือ
ใช้หยิบจับสิ่งของต่าง ๆ
ผิวหนัง
ใช้ปกคลุมร่างกาย
เท้า
ใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้าหนักตัว
อวัยวะแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งในการทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จาเป็นต้องใช้
อวัยวะหลาย ๆ ส่วน ทาหน้าที่ประกอบกัน ดังนั้นถ้าเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งไป จะทาให้เราทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ลาบาก
การดูแลอวัยวะของร่างกาย สามารถทาได้ ดังนี้
๑. ตา
๑) ไม่ใช้มือขยี้ตา เมื่อฝุ่นเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้าสะอาด
๒) อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและวางหนังสือห่างจากระดับ
สายตาประมาณ ๑ ฟุต
๓) ไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเวลานาน ๆ
๒. จมูก
๑) ต้องระวังอย่าให้สิ่งใด ๆ เข้าไปในรูจมูก
๒) ไม่แคะจมูกเล่น
๓) ไม่สั่งน้ามูกแรง ๆ
๔) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีฝุ่นควันมาก
๓. หู
๑) ต้องระวังไม่ให้สิ่งใด ๆ เข้าไปในรูหู
๒) ไม่แคะหูเล่น
๓) ไม่ควรตะโกนใส่หูกัน
๔) ระวังอย่าให้น้าเข้าหู ถ้าปวดหู ควรรีบไปพบแพทย์
๕) หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดังมาก เช่น เขตก่อสร้าง
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

๓๕

๔. ผม
=
๑) สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ – ๓ ครั้ง
๒) ไม่ควรหวีผมแรง ๆ
๓) ในวัยของนักเรียน ควรตัดผมให้สั้น เพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย
๕. คอ
๑) ไม่หมุนคอแรง ๆ
๒) ไม่เล่นรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อคอ
๓) ไม่วางของหนักบนศีรษะ
๖. ผิวหนัง
๑) อาบน้ําอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
๒) เช็ดตัวให้แห้งหลังอาบน้ําทุกครั้ง
๓) ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้น
๗. มือและเล็บ
๑) ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง
๒) ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ
๓) ไม่กัดเล็บหรือดูดนิ้วเล่น
๘. เท้าและเล็บ
๑) ล้างขาและเท้าให้สะอาด
๒) ตัดเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ
๓) สวมรองเท้าเมื่อต้องอยู่นอกบ้านทุกครั้ง

๔๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๖

แบบทดสอบก่อนเรีย=น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า

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

คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  หน้าคําตอบที่ถูกที่สุด

๑. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอวัยวะภายใน
ก. มีหน้าที่มองดูสิ่งต่าง ๆ
ข. รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดง
ค. มี ๒ ข้าง ใช้หยิบจับสิ่งของ

๖. หญิงชราคนหนึ่ง ชื่อดวงพร เธออายุ ๘๐ ปี ตอนเป็น
เด็กเลี้ยงง่าย ข้อใดเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
ก. ดวงพรเป็นคนแก่
ข. ดวงพรเป็นเด็กเลี้ยงง่าย
ค. ดวงพรแต่งงานแล้ว
๒. พฤติกรรมใดต่อไปนี้ที่ส่งผลเสียต่อตับ
๗. ถ้านักเรียนเป็นพี่ และต้องการให้น้องเชื่อฟัง
ก. ดื่มสุราเป็นประจํา
ควรทําตามข้อใดเหมาะสมที่สุด
ข. กินลาบหมูที่ทําสุกแล้ว
ก. ช่วยน้องทําการบ้าน ข. ยอมรับผิดแทนน้อง
ค. ออกกําลังกายเป็นประจําทุกสัปดาห์
ค. พูดกับน้องอย่างสุภาพไพเราะ
๓. ข้อใดเป็นวิธีดูแลอวัยวะในระบบหายใจ
๘. “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” พฤติกรรมใด
ก. กินผักและผลไม้มาก ๆ
ตรงกับสํานวนนี้
ข. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
ก. มีปัญหาแล้วหลบหน้า ข. ปลอบใจเมื่อเสียใจ
ค. ไม่กินอาหารที่มีไขมันมาก
ค. ชวนไปดูหนังอยู่เสมอ
๔. ความเครียดมีผลต่อการทํางานของกระเพาะ ๙. ใครมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคําว่า สุภาพบุรุษ
อาหารอย่างไร
ก. เด็กชายอ้นเดินจับมือกับตาลขณะเดินข้ามถนน
ก. กระเพาะอาหารย่อยอาหารได้มากขึ้น
ข. เด็กชายพีระชวนเด็กหญิงนารีไปบ้าน
ข. กระเพาะอาหารดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
ค. กระเพาะอาหารหลั่งกรดในการย่อย
ค. เด็กชายก้องช่วยเด็กหญิงแจนถือหนังสือ
อาหารมากขึ้น
จํานวนมากไปคืนห้องสมุด
๕. ถ้าแม่ขอให้นักเรียนช่วยกวาดบ้าน นักเรียน ๑๐. พฤติกรรมใดที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเอง
ควรทําอย่างไร
ก. เด็กหญิงปลากอดกับเด็กชายต้นเมื่อชนะกีฬา
ก. วิ่งหนี ข. รีบเข้าไปช่วย ค. ทําเฉย ๆ
ข. ปุานเรียกเพื่อนว่าแก
ค. อิ่มช่วยมดยกสมุดที่หนัก

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

๓๗

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เฉลย ชั้น ป.๒
ข้อ ๑
ข
ข้อ ๒
ค
ข้อ ๓
ข
ข้อ ๔
ค
ข้อ ๕
ข
ข้อ ๖
ก
ข้อ ๗
ค
ข้อ ๘
ข
ข้อ ๙
ค
ข้อ ๑๐ ค
เกณฑ์การประเมินการทดสอบก่อนเรียน
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน

๔๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลการประเมิน
รวม
เฉลี่ย

การนําไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน

การสรุปเป็นองค์
ความรู้

การบันทึกข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

ชื่อ-สกุล

การอภิปราย ซักถาม
แสดงความคิดเห็น

เลขที่

แบบสังเกตพฤติกรรม
=
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง ................................................................. ชั้น...............................

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...........

ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขที่ประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือไม่ผ่าน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ๒ ถึง ๓
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ต่ํากว่าระดับคุณภาพ ๒
เกณฑ์การประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

๓๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
=
วิชา ......................................................................................................................................... ชั้น …………………………………………………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………………………………………..………………… เรื่อง ………………...........................…………………………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมแล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน
สรุป
ผลการประเมิน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้

มีการเตรียมพร้อมในการเรียนและปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติงานด้วยความพยายาม

เลขที่

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยัน ขันแข็ง

พฤติกรรม มุ่งมั่นในการทางาน

รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ค่าเฉลี่ย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ดีเยี่ยม

ผ่าน

หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ ๒ ดี
หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัติต่อหน้าครู
ระดับ ๐ ไม่ผ่าน หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบัติเลย
ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
…………. / ………………….. / …………

๔๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ไม่ผ่าน

๔๐

แบบประเมินผลงาน
=
วิชา .....................................................................................................
ชั้น ………………………....
หน่วยการเรียนรู้ที่ .................................เรื่อง ……………….…….………………………………………....
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมแล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม ๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง
ผลงานถูกต้อง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ชื่อ – สกุล

อธิบายได้ถูกต้อง

เลขที่

๓ ๒

ทํ า งา นเ ส ร็ จ ทั น
ตามกําหนดเวลา

รายการประเมิน

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม
คะแนน

สรุปผล
การประเมิน

๑

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

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน
………. / ………………….. / ….……
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

๔๑

รายละเอียดการให้คะแนน
รายการประเมิน
๑. อธิบายได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
๒. ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา

๔๖

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระ
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้เพียงบางส่วน
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๔๒

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

ชื่อ - สกุล

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

๔๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน เวลา 2 ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
ชื่อ หน้าที่ และความสําคัญของอวัยวะภายใน วิธีดูแลอวัยวะภายใน
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
• ลักษณะ หน้าที่ ความสําคัญของอวัยวะภายใน และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
• เพลง นี่คืออะไร
• แผนภาพอวัยวะภายใน
• บัตรคํา บัตรภาพอวัยวะภายใน
• ใบความรู้
• ใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
• ใบความรู้ที่ ๑
• ใบงานที่ 01 ,๐๒
• แบบสังเกตพฤติกรรม
• แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• แบบประเมินผลงาน
๓) การวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
• ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๔๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๔๔
๔๔
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

แนวการจัดการเรียนรูหน่
้บูรณาการ
ยนรูา้ทฟ้ี่ า๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
วยย่อยทีหน่
่ ๑ วรัยการเรี
กตัวเราเท่
่ ๑ รักหน้
ตัวาเราเท่
าฟ้ธาีดูแลอวัยวะภายใน
แผนการเรียนรู้ที่ ๒หน่เรืว่อยย่ง อลัยทีกษณะ
ที่และวิ
แผนการเรี่มยสาระการเรี
นรู้ที่ ๒ เรืย่อนรู
ง ้สลัุขกศึษณะ
หน้าที่แกละวิ
ูแลอวัยวะภายใน
บูรณาการกลุ
กษาและพลศึ
ษาธีดภาษาไทย
และศิลปะ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรี
นรู้สุขระดั
ศึกษาและพลศึ
และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วยโมง
บชั้นประถมศึกษา
กษาปีภาษาไทย
ที่ ๒
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนา
ขั้นนา

ขั้นสอน
ขั้นสอน

ขั้นสรุป
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล
วัดและประเมินผล

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ยนรูกร้้บอูรงตาม
ณาการพร้อมกับทาท่าทางประกอบเพลงตาม
• ครูร้องเพลง “นีแนวการจั
่คืออะไร”ดนัการเรี
กเรียนฝึ
•จินครูตนาการ
ร้องเพลงครู“นีตั้ง่คคือาถามให้
อะไร” นันกักเรีเรียยนฝึ
ทาท่าทางประกอบเพลงตาม
นช่กวร้ยกัองตาม
นบอกว่พร้า อเนืมกั้อบเพลงกล่
าวถึงอวัยวะใดบ้าง
จินันกตนาการ
ครู
ต
ง
้
ั
ค
าถามให้
น
ั
ก
เรี
ย
นช่
ว
ยกั
น
บอกว่
า
เนื
้
อ
เพลงกล่
าวถึงอวัยวะใดบ้าง
เรียนผลัดกันอธิบายลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก
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ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

๕๐

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายในได้
๒. บอกลักษณะ หน้าที่ และความสาคัญ
ของอวัยวะภายในได้
๓. บอกวิธีดูแลอวัยวะภายในได้
๔. ตั้งคาถามและการตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้
๕. ตั้งคาถามและการตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังและดูได้
๖.เคลื่อนไหวประกอบเพลงตาม
จินตนาการได้

ขอบเขตเนื้อหา
- ลักษณะ หน้าที่ ความสาคัญของ
อวัยวะภายใน และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
- การตั้งคาถามและการตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านที่ฟังและดู
- การเคลื่อนไหวประกอบท่าทางตาม
จินตนาการ

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑ )
ขั้นนา
๑. ครูร้องเพลง “นี่คืออะไร” โดยใช้ทานองง่าย ๆ ให้นักเรียนฟังก่อน ๑ - ๒ รอบ แล้วให้นักเรียนฝึกร้อง
ตาม พร้อมกับทาท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
๒. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า เนื้อเพลงกล่าวถึงอวัยวะใดบ้าง อวัยวะที่กล่าวถึงในเนื้อเพลงนี้
เรียกว่า อวัยวะภายนอก ให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่ออวัยวะภายนอก ครูเขียนลงบนกระดาน
๓. ให้นักเรียนผลัดกันอธิบายลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายนอกทีละอวัยวะ
ขั้นสอน
๔. ครูตดิ แผนภาพอวัยวะภายในบนกระดาน นักเรียนดูภาพช่วยกันบอกชื่ออวัยวะในภาพ ครูถามว่า อวัยวะ
เหล่านั้นอยูต่ รงส่วนใดของร่างกาย นักเรียนชี้ตาแหน่งอวัยวะนั้น ๆ
๕. ครูตดิ บัตรคาอวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง หัวใจ ตับ ไต กระเพาะอาหาร และลาไส้บนกระดาน นักเรียน
สังเกตเพื่อน ๆ ว่า นักเรียนมองเห็นอวัยวะเหล่านั้นของเพื่อน ๆ หรือไม่ อวัยวะเหล่านี้เราไม่สามารถมองเห็นได้
เพราะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายเรียกว่า อวัยวะภายใน
๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ แล้วให้แต่ละกลุ่มจับฉลากชื่ออวัยวะภายในตามบัตรคาบนกระดานกลุ่มละ ๑ ชื่อ
จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะภายในที่จับฉลากได้ตามหัวข้อ ดังนี้ * ลักษณะ* หน้าที่ * วิธี
ดูแล โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ ๑
๗. ให้แต่ละกลุม่ ผลัดกันออกมานาเสนอผลการศึกษาข้อมูลตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยนาเสนอในรูปแบบที่
กลุ่มของตนเองคิดขึ้น เช่น รายงาน แสดงบทบาทสมมุติ ร้องเพลง เป็นต้น
๘. เมื่อแต่ละกลุ่มรายงานจบแล้ว ให้เพื่อนต่างกลุ่มและครูร่วมกันซักถามข้อสงสัย
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒ )
๙. ครูตั้งคาถามเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน แล้วให้นักเรียนผลัดกันตอบ เช่น
* อวัยวะใดมีรูปร่างคล้ายดอกบัวตูม (ตอบ หัวใจ)
* อวัยวะใดมีรูปร่างคล้ายตัวเจ (J) และมีหน้าที่อะไร (ตอบ กระเพาะอาหาร ทาหน้าที่ย่อยอาหาร)
* ปอดมีรูปร่างลักษณะอย่างไร มีหน้าที่อะไร (ตอบ ปอดมีรูปร่างคล้ายกรวยคว่า มีลักษณะคล้ายฟองน้า
ยืดหยุ่นได้ ทาหน้าที่ฟอกเลือด)
๑๐. ให้นกั เรียนจับคูต่ อบคาถามใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ฉันคืออวัยวะภายใน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง นี่คืออะไร
๒. แผนภาพอวัยวะภายใน
๓. บัตรคาอวัยวะภายใน
๔. ใบความรู้
๕. บัตรภาพอวัยวะภายใน
๖. กระดาษทาบัตรภาพ
๗. ใบงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ตอบคาถามชื่อและหน้าที่
ของอวัยวะภายใน
- จับคู่ชื่อและหน้าที่ของอวัยวะ
ภายใน
- ตอบคาถามลักษณะ หน้าที่ และวิธี
ดูแลอวัยวะภายใน

แผนการจัดการเรียนรู้บรู ณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๔๕

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ทักษะ
๑. การสังเกต
(ป.๑ - ๓)
๒. การระบุ
(ป.๑ - ๓)
๓. การจาแนก
(ป.๑ - ๓)
๔. การเปรียบเทียบ
(ป.๑ - ๓)
๕. การนาความรูไ้ ปใช้
(ป.๑ - ๓)
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- มุ่งมั่นในการทางาน
๑๑. ให้นักเรียนจัดทาบัตรภาพอวัยวะภายนอกภายในคนละ ๑ ใบ โดยให้ด้านหน้าของบัตรภาพ เป็นภาพ
อวัยวะภายนอกหรืออวัยวะภายใน แล้วด้านหลังของบัตรภาพเขียนชื่อ ลักษณะ หน้าที่ และวิธดี ูแลอวัยวะ
ภายในชนิดนั้น จากนั้นนาผลงานออกมาแสดงที่หน้าชั้น ครูตรวจผลงานการทาบัตรภาพว่า วาดภาพพร้อม
กับเขียนข้อมูล ชื่อ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลได้ถูกต้องหรือไม่
๑๒. ให้นักเรียนทาใบงาน ที่ ๐๒ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
ขั้นสรุป
๑๓. ครูและนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของภาระงานที่มอบหมาย ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องที่เรียนรู้ พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยที่อาจเคยพบเห็นในชีวิตประจาวัน
๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการดูแลอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน โดยแนะนาให้นักเรียนเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานผัก ผลไม้อย่างสม่าเสมอ และออกกาลังกายเป็นประจาทุกวัน
ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพทาให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่อง ลักษณะ
หน้าที่ ความสาคัญ และวิธดี ูแลอวัยวะ
ภายใน
๒. ประเมินทักษะการสังเกต
การระบุ การจาแนก การนาความรู้
ไปใช้
วิธีการ
๑. สอบถามนักเรียนรายบุคคล
รายกลุม่
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์ที่
กาหนด
๒. การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
ในแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้บรู ณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายใน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๔๖

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

๔๗

ใบงานที่ ๐๑

บ ๒.๑/ผ
๒-๐๑
บ ๒.๑/ผ
๒-๐๑



เรื่อง ฉันคืออวัยวะภายใน

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนดูภาพอวัยวะภายใน

๒. ให้นักเรียนอ่านข้อความ ชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ถูกต้อง
๓. ให้นักเรียนลากเส้นโยงจับคู่ภาพกับข้อความทีส่ ัมพันธ์กนั














ไต

มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด







หัวใจ

มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่างกาย







ปอด

มีหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี







สมอง

มีหน้าที่ควบคุมการทางานของ
ร่างกาย







ตับ

































มีหน้าที่สร้างน้าดีเพื่อใช้ย่อยอาหาร

มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมน้า
กระเพาะอาหาร  และสารอาหาร







ลาไส้

ลาไส้เล็ก ย่อยอาหารในขั้นตอน
สุดท้าย ลาไส้ใหญ่ ดูดซึมน้า
และธาตุอาหารจากลําไสเล็ก 

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
๕๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๔๘

บ ๒.๑/ผ
บ ๒.๑/ผ
๒-๐๒๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงในการทํางานให้เข้าใจก่อนปฏิบัติกิจกรรม
๒. ให้นักเรียนเขียนชื่อ ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายในลงในตาราง
๓. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องกับเพื่อน ๆ หรือบัตรภาพอวัยวะภายใน
ชื่อ

ลักษณะ

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

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

หน้าที่

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

วิธีดูแลรักษา

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

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

๔๙

ภาพอวัยวะภายใน





หัวใจ

ปอด





ตับ

ไต





กระเพาะอาหาร

ลาไส้เล็ก





ลาไส้ใหญ่

๕๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๕๐

เพลง นี่คืออะไร
นี่คือผม นีค่ ือหน้าผาก
นีค่ ือขา นี่คือหัวไหล่
อันแบน ๆ เขาเรียกสะโพก

นี่คือปาก นี่คือลูกตา
ยื่นออกไปเขาเรียกว่าแขน
เอาไว้โยก แซมบ้า แซมบ้า

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

๕๑

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลอวัยวะภายใน

อวัยวะภายในร่างกาย

๑. สมอง (สมอง อ่านว่า สะ - หมอง) เป็นอวัยวะที่ถูกหุ้มอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มี
ลักษณะเป็นก้อนเนื้อเหลวและมีรอยหยัก
สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็นการดมกลิ่น เป็นต้น
การดูแลรักษาสมอง ทําได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่มีวิตามินบี ๑ บี ๖ และบี ๑๒ เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว งา นม
เนื้อสัตว์ ไข่ ข้าวกล้อง เป็นต้น
๒) ปูองกันอันตรายที่ทําให้สมองได้รับความกระทบกระเทือน เช่น การลื่นล้ม
ศีรษะฟาดพื้น ด้วยการเล่น หรือทํากิจกรรมด้วยความระมัดระวัง
๓) ฝึกการคิดและความจําอยู่เสมอ เช่น อ่านหนังสือ ฝึกคิดเลขเร็ว เล่นเกมที่ฝึก
การคิด เป็นต้น
๒. หัวใจ หัวใจตั้งอยู่ในทรวงอกด้านซ้าย มีขนาดประมาณกําปั้นของเจ้าของ
แบ่งออกเป็น ๔ ห้อง คือ
ห้องบน ๒ ห้อง ซ้ายและขวา
ห้องล่าง ๒ ห้อง ซ้ายและขวา
หัวใจ มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
การดูแลรักษาหัวใจ ทําได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่ช่วยบํารุงเลือด เช่น ตับ ไข่แดง ผักใบเขียว เป็นต้น
๒) ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๓) ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
๓. ปอด ปอดตั้งอยู่ในทรวงอกทั้ง ๒ ข้าง
ปอด มีหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี เพื่อให้หัวใจใช้สูบฉีดไปเลี้ยง
ส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย
การดูแลรักษาปอด ทําได้ดังนี้
๑) อยู่ในบริเวณที่มีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้ดี
๒) หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุนละอองหรือควันพิษ
๓) ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๔) หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเสพติดหรือสารอันตราย เช่น แล็กเกอร์ ควันบุหรี่

๕๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๕๒
๔. ตับ ตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภายในช่องท้องค่อนไปทางด้านขวา
ตับ มีหน้าที่สร้างน้ําดี เพื่อใช้ย่อยอาหาร สร้างความร้อนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น กําจัดสารพิษ (อ่านว่า
สาน – พิด) และเป็นแหล่งสะสมวิตามินต่าง ๆ
การดูแลรักษาตับ ทําได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด และไม่มีสารเคมีเจือปน
๒) ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๓) นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๔) ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา
๕. ไต ไตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว อยู่ภายในช่องท้องด้านหลัง โดยตั้งอยู่
ด้านซ้ายและด้านขวาของกระดูกสันหลังข้างละ ๑ อัน
ไต มีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมากับน้ําในรูปของปัสสาวะ
การดูแลรักษาไต ทําได้ดังนี้
๑) ดื่มน้ําสะอาดวันละไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว
๒) ไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัด
๓) ไม่กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ๆ
๔) ออกกําลังกายสม่ําเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๖. กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้อง มีลักษณะ
เป็นถุงกล้ามเนื้อ มีความเหนียวและยืดหดตัวได้
กระเพาะอาหาร มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมน้ําและสารอาหารให้ร่างกาย
การดูแลรักษากระเพาะอาหาร ทําได้ดังนี้
๑) เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
๒) รับประทานอาหารให้ตรงเวลา
๓) ไม่รับประทานอาหารรสจัด
๔) รับประทานอาหารให้พอดี ไม่รับประทานจนอิ่มเกินไป
๕) นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
๗. ลาไส้ ลําไส้มีลักษณะเป็นท่อยาวกลวง ขดไปมาอยู่ในช่องท้อง มี ๒ ประเภท คือ
๑) ลําไส้เล็ก มีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกาย
๒) ลําไส้ใหญ่ มีหน้าที่ดูดซึมน้ําและธาตุอาหารจากกากอาหารที่มาจาก
ลําไส้เล็ก และขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระผ่านทางทวารหนัก

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

๕๓
การดูแลรักษาลาไส้ ทําได้ดังนี้
๑) รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อปลา เป็นต้น
๒) เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
๓) นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
๔) ดื่มน้ําสะอาดวันละไม่น้อยกว่า ๘ แก้ว
๕) ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ



๕๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๕๔

๕๔
๕๔

ใบความรู
าหรับบครู
ครู
ใบความรู้สใบความรู
าหรั
บครู ้ส้สาหรั

ที่ ่ และวิ
และวิ
ลอวัยยวะภายใน
วะภายใน
เรืเรื่อ่อหน้
งง ลัาลัทีกกษณะ
ธธีดีดูแูแลอวั
เรื่อง ลักษณะ
่ ษณะ
และวิหน้
ธหน้
ีดาูแาทีลอวั
ยวะภายใน
อย่าายงบั
งบั
รภาพอวัยยวะภายใน
วะภายใน
ตัตัววอย่
ตตรภาพอวั
ตัวอย่างบัตรภาพอวั
วะภายใน
นหน้าา))
(ด้านหน้า) (ด้(ด้าานหน้

นหลังง))
(ด้านหลัง) (ด้(ด้าานหลั

:: หัหัววใจใจ
:ชืชื่อหั่อวใจ
:: มีมีรรูปูปร่วร่าตูางคล้
ยดอกบัววตูตูมม
: ลัลักมีกษณะ
รษณะ
ูปร่างคล้ายดอกบั
มงคล้าายดอกบั
ขนาดเท่ๆาากกนัาปั
าปั
ของคนๆๆนันั้น้น
ขนาดเท่ากาปั้นขนาดเท่
ของคน
้น้น้นของคน
:: สูสู้ยบบงส่
ฉีฉีดวดโลหิ
หน้
โลหิาตงตไปเลี
ไปเลี
นต่าางงๆๆ
หน้าที่
: หน้
สูบาาฉีทีทีด่ ่ โลหิตไปเลี
นต่
ๆ ้ย้ยงส่งส่ววนต่
งกาย
ทั่วร่างกาย ทัทั่ว่วร่ร่าางกาย
กิกินนอาหารที
อาหารที่ม่มีปีประโยชน์
ระโยชน์
วิธีดูแล
: วิวิธ๑.ธีดีดูแกิูแลนลอาหารที:: ่ม๑.๑.
ีประโยชน์
และไม่
และไม่
ขมันนสูสูงง
และไม่กินอาหารที
่มีไขมักกินนิ อาหารที
สูอาหารที
ง ่ม่มีไีไขมั
พัพักกผ่ผ่ออนให้
นให้เเพีพียยงพอ
งพอ
๒. พักผ่อนให้เพี๒.๒.
ยงพอ
ออกก
กายอย่าางสม่
งสม่าเสมอ
าเสมอ
๓.๓.ออกก
งงกายอย่
๓. ออกกาลังกายอย่
างสม่าลัาลั
าเสมอ
ชื่อ
ลักษณะ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมิน
รวม
เฉลี่ย

การนาไปใช้ในชีวิต
ประจาวัน

การสรุปเป็นองค์ความรู้

การบันทึกข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

ชื่อ-สกุล

การอภิปราย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น

เลขที่

๕๕
แบบสังเกตพฤติกรรม
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง ................................................................. ชัน้ ...............................

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม
เฉลี่ย
ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...........

ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขที่ประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือไม่ผ่าน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ๒ ถึง ๓
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ต่ากว่าระดับคุณภาพ ๒
เกณฑ์การประเมิน

๖๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๕๖
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชา ...................................................................................... ชั้น …………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน
สรุป
ผลการประเมิน

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้

มีการเตรียมพร้อมในการเรียนและปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติงานด้วยความพยายาม

เลขที่

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยัน ขันแข็ง

พฤติกรรม มุ่งมั่นในการทางาน

รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๐

ดีเยี่ยม หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ดี หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัติต่อหน้าครู
ไม่ผ่าน
หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบัติเลย
ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
………. / ………………….. / …………

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

๕๗
แบบประเมินผลงาน
วิชา ...................................................................................... ชั้น …………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม ๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง

๓ ๒

๑

๓

๒

ทํางานเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา

ชื่อ – สกุล

อธิบายได้ถูกต้อง

เลข
ที่

ผลงานถู ก ต้ อ ง เป็ น
ระเบียบเรียบร้อย

รายการประเมิน

๑

๓

๒

รวม
คะแนน
๑

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

๖๒

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน
………. / ………………….. / ….……
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

สรุปผล
การประเมิน

๕๘
รายละเอียดการให้คะแนน
รายการประเมิน
๑. อธิบายได้ถูกต้อง
ละเอียด ชัดเจน
๒. ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา

ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระ
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้เพียงบางส่วน
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

๕๙
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ เวลา 2 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด จนตาย ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย อาหารที่มีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของร่างกาย
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
• ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
• ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
• เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
• ปัจจัยที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
• แผนภาพธรรมชาติของมนุษย์
• เพลง มากินข้าวซิ
• บัตรภาพอาหาร ผลไม้
• ใบความรู้ ใบงาน
• เกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตของเด็กไทย
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
• ใบความรู้ที่ ๑
• ใบงานที่ 01 ,๐๒
• แบบสังเกตพฤติกรรม
• แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• แบบประเมินผลงาน
๓) การวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๖๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๖๐
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
• ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียน เช่น ตอนเด็กๆ นักเรียน มีรูปร่างอย่างไร
ขั้นนา
นักเรียนเคยเห็นเด็กแรกเกิดหรือไม่ ถ้าสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต นักเรียนจะรู้สึก
อย่างไร นักเรียนดูแผนภาพและข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์
• นักเรียนสังเกตแผนภาพ หรือจากบุคคลต
คลต่าง ๆ รอบตัว ศึกษาข
ษาข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโต
แต่เกิดจนตาย ตามวัฏจักร
ของมนุษย์ย ผลัดกันตอบค
ตอบคําถาม
าถาม โดยเชื่อมโยงลักษณะของมนุษยย์ตั้งแต
กับการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของมนุษยย์ในแต
นแต่ละวัย
นแบ่งกลุม่ ศึกษาใบความรูท้ ี่ ๑,๒,๓ แล
แล้วทุช่วกยกั
นทาาใบงานเกี
ธรรมชาติขของชี
องชีววิติต
• นักเรียนแบ
คนทํ
ใบงานเกี่ย่ยวกัวกับบธรรมชาติ
ทุกกลุ่มทาใบงานที
บทบาทหน้
มนุษยย์ ในใบงานที
่ ๐๑ เรื่อ่ ง๐๑ชวเรืงวั่อยงของชี
วิตมนุษายที่สมาชิกในครอบครัว ผลงานแสดงหน้าชั้น
• ครูตรวจผลงาน รร่วมกันสรุปเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิต เป็
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง ร่รวมกันอธิบาย
ขั้นสอน
ปปัจจัยที่มีความจ
วามจําเป็
าเปนต่ตอการด
การดําารงชี
รงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษยย์ โดยศึกษาข
ษาข้อมูลจาก
แผนภาพหลักการดูแลสุขภาพ สรุปความรู้ ททําแผนผั
าแผนผังความคิดรายงานหน้
รายงานหนาชั้น
• นักเรียนและครูรว่ มกันรร้องเพลง มากินขข้าวซิ ครูแจกบัตรภาพอาหาร ผลไม
ผลไม้ ให
ให้นักเรียนคน
ละ ๑ บัตร นักเรียนร
นร้องเพลง มากินขข้าวซิ พร
พร้อมกับถือบัตรภาพเดินเป
เป็นวงกลม แสดงท
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวอย่
นไหวอยางอิสระ เมื่อเพลงจบนักเรียนทุกคนบอกชื่ออาหารหรือผลไม
ผลไม้ในบัตรภาพ
• นักเรียนแบ
นแบ่งกลุม่ ศึกษาแผนภาพอาหารที่มีประโยชน
ระโยชน์ตอ่ รร่างกาย นักเรียนทุกคนฝ
คนฝึก
การชั่งนน้าหนั
ําหนัก วัดส่สวนสูง เปรียบเทียบกับเกณฑ
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
• นักเรียนทํ
ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ใครเจริ
าฉัวน
นทาาใบงานที
ความสัญมพัเตินบธ์โตมากกว
ในครอบครั
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
นาความรู้เดิมและความรู้ความเข้าใจใหม่ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกัน แนะนาให้
ขั้นสรุป
นักเรียนปฏิบัติตนด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ออกกาลัง
กายอย่างสม่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ จะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
• สังเกตพฤติกรรม
วัดและประเมินผล • ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

๖๖

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตายได้
๒. อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของ
ร่างกายมนุษย์ได้

ขอบเขตเนื้อหา
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
- ลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกาย
มนุษย์ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
- เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทย
- ปัจจัยที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิต
และการเจริญเติบโตของมนุษย์
- การฟังและการดู ทั้งที่เป็นความรู้ และ
ความบันเทิง
- การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่ฟัง
และอ่าน
- การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์
ของตนเองอย่างอิสระ

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกีย่ วกับชีวิตของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบอย่างอิสระ เช่น ตอน
เด็กๆ นักเรียน มีรูปร่างอย่างไร นักเรียนเคยเห็นเด็กแรกเกิดหรือไม่ ในบ้านของนักเรียน
มีคนแก่หรือไม่
๒. ครูซักถามความรู้สึกของนักเรียนว่า ถ้าสมาชิกในบ้านเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต นักเรียนจะรู้สึก
อย่างไร
ขั้นสอน
๓. ครูตดิ แผนภาพธรรมชาติของมนุษย์ ให้นักเรียนสังเกตจากแผนภาพ หรือจากบุคคลต่างๆ
รอบตัว
๔. ให้นักเรียนผลัดกันตอบคาถาม เช่น * สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือไม่ เพราะเหตุใด (ตอบ
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น กับทุกคน เพราะการเกิด การแก่ การเจ็บป่วย และการตายเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย)
๕. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ครูสนทนากระตุ้นให้นักเรียนแสดงความรู้ ความคิดเห็นและข้อคิดที่ได้
จากการตอบคาถามเพิ่มเติม ดังนี้
* การเจ็บป่วยและการตาย จะเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยใดของคนเรา (ตอบ เกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัยของ
ชีวิต)
* ผู้ที่อยู่ในวัยชราต้องผ่านช่วงวัยใดมาบ้าง (ตอบ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่)
๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ชเรืว่องวัง ยบทบาทหน้
กในครอบครั
โดยให้
ของชีวิตมนุาทีษ่สยมาชิ
โดยให
นักเรียนศึกว ษาข
อมูลนักเรียนศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์จากใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ช่วงวัยต่างๆ ของมนุษย์
๗. ครูตรวจผลงานใบงาน ครูชวนสนทนาซักถามว่า ถ้ามีคนชักชวนให้ซื้อยา ที่ทาให้ไม่แก่
นักเรียนควรซื้อหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวตอบ ไม่ซื้อ เพราะ ความแก่เป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับทุกคน
เมื่อเข้าสู่ช่วงวัย ยาชนิดนี้เป็นยาทีโ่ ฆษณาเกินจริง และอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้)
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๘. นักเรียนร้องเพลง มากินข้าวซิ ตามครู ประมาณ ๒ - ๓ รอบ ครูแจกบัตรภาพอาหาร ผลไม้
ให้นักเรียนคนละ ๑ บัตร แล้วนักเรียนร้องเพลง มากินข้าวซิ พร้อมกับถือบัตรภาพเดินเป็น
วงกลม นักเรียนแสดงท่าทางเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เมื่อเพลงจบนักเรียนทุกคนบอกชื่ออาหาร
หรือผลไม้ในบัตรภาพ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภาพธรรมชาติของมนุษย์
๒. ภาพเด็กและคนชรา
๓. แผนภาพช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
๔. เพลง มากินข้าวซิ
๕. บัตรภาพอาหาร
๖. บัตรภาพผลไม้
๗. ใบความรู้
๘. ใบงาน
๙. เกณฑ์มาตรฐานของการเจริญเติบโตของ
เด็กไทย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- เขียนอธิบายลักษณะที่แตกต่างของคนแต่
ละช่วงวัย
- พูดรายงานสรุปสิ่งที่ควรทาในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ
- เขียนตอบคาถามความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติของชีวิต
- เขียนแผนภาพความคิดแสดงช่วงวัยต่าง ๆ
- เปรียบเทียบน้าหนัก ส่วนสูงกับเกณฑ์
มาตรฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๖๑

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

- ใฝ่เรียนรู้

อันพึงประสงค์

จุดประสงค์
ความรู้
๓. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับ
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย
ได้
๔. บอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกายได้
๕. เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้ และ
ความบันเทิงได้
๖. ตั้งคาถาม ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังและดู สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่
อ่านนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การระบุ
๓. การจาแนก
๔. การเปรียบเทียบ
๕. การรวบรวมข้อมูล
๖. การนาความรูไ้ ปใช้
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย แนะนาให้
นักเรียนปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้องทั้งด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ จะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขั้นสรุป

โดยนักเรีกเรียนศึ
ยนศึกษาข้
กษาข
๑๓. ให้นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ใครเจริ
ความสัมญพัเตินบธ์ใโตมากกว
นครอบครัาวฉันโดยนั
อมูอลมูเพิลเพิ
่มเติ่มมเติม

๑๒. ครูนาเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย มาให้นักเรียนดูเพื่อฝึกการเปรียบเทียบ
ภาวะการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานว่า ได้ตามเกณฑ์หรือไม่ (สมส่วน ผอม อ้วน
หรือมากเกินเกณฑ์)

๑๑. ครูตั้งคาถามให้นักเรียนผลัดกันตอบว่า ทาไมการเจริญเติบโตของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน
เพราะสาเหตุใด

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย

๑๐. ครูให้นักเรียนทุกคนฝึกการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง จดบันทึกข้อมูลน้าหนัก ส่วนสูงของตนเองไว้
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อนที่มีความแตกต่างกันด้านรูปร่าง น้าหนัก ส่วนสูง
เป็นต้น โดยการสังเกตหรือศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ

๙. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาแผนภาพอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่อง ธรรมชาติ ของ
ชีวิต ลักษณะและการเจริญเติบโต ปัจจัย
ที่มีความจาเป็นต่อการดารงชีวิตและการ
เจริญเติบโต
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การระบุ
การจาแนก การเปรียบเทียบ
การรวบรวมข้อมูล การนาความรู้ไปใช้
วิธีการ
๑. สอบถามนักเรียนรายบุคคล รายกลุ่ม
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๒. การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ในแบบ
ประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ธรรมชาติของชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๖๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

๖๓๖๓

๒.๑/ผ๓-๐๑
๓-๐๑
บบบ๒.๑/ผ
๒.๑/ผ ๓-๐๑

 

ใบงานที
ใบงานที่ ๐๑
่ ๐๑

 

เรืเรื่อ่องง ช่ช่ววงวังวัยยของชี
ของชีววิติตมนุ
มนุษษย์ย์
คคาชีาชี้แ้แจงจง ๑.๑.ให้ให้นนักักเรีเรียยนอ่นอ่านใบงานที
านใบงานที่ ๐๑
่ ๐๑เรืเรือ่ อ่ง งช่ช่วงวั
วงวัยยของชี
ของชีวิตวิตมนุมนุษษย์ย์
๒.๒.ให้ให้นนักักเรีเรียยนเขี
นเขียยนแผนภาพความคิ
นแผนภาพความคิดดแสดงช่
แสดงช่วงวั
วงวัยยต่ต่างางๆๆของมนุ
ของมนุษษย์ย์

ช่ช่ววงวังวัยยของชี
ของชีววิติตมนุมนุษษย์ย์
เริเริ่ม่มต้ต้นน

สิสิ้น้นสุสุดด
วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

วัยวัย...................................
...................................
ช่วช่งอายุ
วงอายุ..........................ปี
..........................ปี

ชื่อชื...............................................สกุ
่อ...............................................สกุล..........................................เลขที
ล..........................................เลขที่...........ชั
่...........ชั้น้น................
................

๖๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๖๔

๖๔

บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒
บ
๒.๑/ผ
๓-๐๒
บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒




ใบงานที่ ๐๒ 
่ ๐๒ญเติบโตมากกว่าฉัน
เรืใบงานที
่อง ใครเจริ

ใครเจริญ่ ๐๒
เติบเรืโตมากกว่
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรีเรืย่อนอ่ง านใบงานที
่อง๖๔
ใครเจริาญฉันเติบโตมากกว่
 าฉัน บ ๒.๑/ผ ๓-๐๒
คาชี้แจง ๑. ให้นัก๒.
เรียให้นอ่นาักนใบงานที
่ ๐๒อมูเรืล่อจากใบความรู
ง ใครเจริญเติ้เบรือ่ โตมากกว่
เรียนศึกษาข้
ง การเจริาญฉันเติบโตของมนุษย์
ใบงานที
่
๒. ให้นักเรี
นศึนกักษาข้
อมูลยจากใบความรู
ง การเจริ
ษย์
๓.ยให้
เรียนเขี
นบันทึกข้อมูล้เรืน้อ่ าหนั
กและส่ญ๐๒
วเตินสูบโตของมนุ
งของตนเองและเพื
อ่ นหนึ่งคน
งยบเที
ใครเจริ
ญนสูเติงกของตนเองและเพื
บส่โตมากกว่
๓. ให้นักเรี
นทึปกผลการเปรี
ข้อมูลเรืน้่อาหนั
กและส่
๔.ยนันเขี
กเรียยนบั
นสรุ
ยบน้วาหนั
วนสูง าฉันอ่ นหนึ่งคน
๔.คนัาชีกเรี้แจง
ยนสรุ
ปให้ผลการเปรี
ย
บน้าหนั
ส่ว่อนสู
ง าข้อความที
ลงใน
่กาหนด าฉัน
๑.โดยท
นาเครื
ักเรีอ่ยงหมาย
นอ่ยาบเที
นใบงานที
่ ๐๒ก 
เรื
งหน้
ใครเจริ
ญเติบโตมากกว่
โดยทาเครื
กษาข้
ลงในอมู
หน้าข้อความที
๒.อ่ ให้งหมาย
นักเรียนศึ
ลจากใบความรู
้เรือ่ ่กงาหนด
การเจริญเติบโตของมนุษย์
๓. ข้ให้อนมูลักเรียนเขียนบันทึกน้ข้าหนั
อมูลกน้าหนัส่วกนสู
และส่
ง วนสูงของตนเองและเพื
สรุปผลเปรียบเทียอ่ บนหนึ่งคน
ง ยบเทียบ
ข้อมูล ๔. นักเรียนสรุปผลการเปรี
น้าหนัก ยส่บเที
วนสูยงบน้าหนัก ส่สรุวนสู
ปผลเปรี
โดยทาเครือ่ งหมาย 
ลงใน 
หน้าข้อ
ความที
่กาหนด
ตัวฉัน ชื่อ
..............
..............
ฉันเจริ
ญเติบโตมากกว่าเพื่อน

ตัวฉัน ชื่อ ............................................. .............. ..............  ฉันเจริญเติบโตมากกว่าเพื่อน
.............................................
 เพื่อนเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
ข้อมูล
น้าหนัก ส่วนสูง
สรุปผลเปรียบเทียบ
 เพื่อนเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
 ฉันกับเพื่อนเจริญเติบโต
...............
วฉัน ชื่อ
.............. ...............
..............  ฉันเจริญเติบโตมากกว่าเพื่อน
เพื่อตันฉั
 ฉันกับเท่เพืากั่อนนเจริญเติบโต
เพื่อนฉัน ชื........................................
่อ............................................................ ...............
เท่ากัน
........................................
 เพื่อนเจริญเติบโตมากกว่าฉัน
เพื่อนฉัน ชื่อ
........................................

............... ...............  ฉันกับเพื่อนเจริญเติบโต
เท่ากัน

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

ชื่อ...............................................สกุล..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

๖๕

แผนภาพธรรมชาติของมนุษย์
เกิด

ตาย

แก่

เจ็บ

๗๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๖๖

แผนภาพช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
เมื่อคลอดออกมาเป็นทารก มนุษย์จะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงตามวัย ดังนี้
วัยทารก

วัยก่อนเรียน

วัยเรียน

วัยรุ่น

วัยผู้ใหญ่

วัยสูงอายุหรือวัยชรา

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

๖๗

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง ช่วงวัยต่าง ๆ ของมนุษย์
การเจริญเติบโตตามวัยของมนุษย์

๑. วัยทารก คือ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๑ ปี เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด เพราะยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
๒. วัยก่อนเรียน คือ ช่วงอายุ ๑ – ๖ ปี เป็นวัยที่เจริญเติบโตรวดเร็ว เดินและวิ่ง ได้
คล่อง มีความซุกซน ไม่ชอบอยู่นิ่ง สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่น
รับประทานอาหาร อาบน้ํา แปรงฟัน เป็นต้น
๓. วัยเรียน คือ ช่วงอายุ ๖ – ๑๒ ปี เป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
มีน้ําหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อดูแลตนเองได้
๔. วัยรุ่น คือ ช่วงอายุ ๑๒ – ๒๐ ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ทางเพศอย่างชัดเจน มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน
๕. วัยผู้ใหญ่ คือ ช่วงอายุ ๒๐ – ๖๐ ปี เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี
อารมณ์มั่นคง เป็นวัยที่ต้องทํางานและมีครอบครัว
๖. วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา คือ อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป สภาพร่างกายจะเสื่อมลง เดิน
ช้า คิดช้า สุขภาพไม่แข็งแรง เป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกหลาน

๗๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๖๘

๖๘

ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ๒ ้ที่ ๒

เรื่อง เรือาหารที
่อง อาหารที
่มีประโยชน์
่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย
ต่อร่างกาย

เราจําเป็เราจํ
นต้อางรัเป็บนประทานอาหาร
ต้องรับประทานอาหาร
เพื่อให้รเพื
่างกายได้
่อให้ร่ารงกายได้
ับสารอาหารอย่
รับสารอาหารอย่
างพอเพีายงพอเพี
งเพื่อใช้ยงเพื่อใช้
ในการเจริ
ในการเจริ
ญเติบโตญเติและซ่
บโต อมแซมส่
และซ่อมแซมส่
วนที่สึกวหรอของร่
นที่สึกหรอของร่
างกาย าอาหารที
งกาย อาหารที
่มีประโยชน์
่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย
ต่อร่าคืงกาย
อ คือ
อาหารหลั
อาหารหลั
ก ๕ หมูก่ ๕ หมู่

อาหารหมู
อาหารหมู
่ที่ ๑ เนื่ท้อี่ ๑สัตว์เนืนม้อสัไข่
ตว์ ถันม
่วเมล็
ไข่ดถัแห้
่วเมล็
ง ดแห้ง

สร้างเสริสร้มการเจริ
างเสริมญการเจริ
เติบโตและซ่
ญเติบโตและซ่
อมแซมส่อวมแซมส่
นที่สึกหรอ
วนที่สึกหรอ

อาหารหมู
อาหารหมู
่ที่ ๒ ข้่ทาวี่ ๒แปูข้ง าน้วําแปู
ตาลง น้ช่ําวตาล
ยให้รช่่างกายทํ
วยให้ร่างกายทํ
งานเป็นางานเป็
ปกติ นปกติ

ให้พลังงานแก่
ให้พลังรงานแก่
่างกายร่างกาย

อาหารหมู
อาหารหมู
่ที่ ๓ ผั่ทกี่ ต่๓าง ๆผักสร้ต่าางงภูๆมสร้
ิต้าานทานโรค
งภูมิต้านทานโรค

ช่วยให้รช่่าวงกายแข็
ยให้ร่างกายแข็
งแรง งแรง

อาหารหมู
อาหารหมู
่ที่ ๔ ผลไม้
่ที่ ๔ต่าผลไม้
งๆ สร้ตา่ งภู
งๆมสร้
ิต้าานทานโรค
งภูมิต้านทานโรค

ช่วยให้รช่่าวงกายทํ
ยให้ร่าางกายทํ
งานเป็นางานเป็
ปกติ นปกติ

อาหารหมู
อาหารหมู
่ที่ ๕ น้่ทํามัี่ ๕นหรืน้อําไขมั
มันหรื
นจากพื
อไขมัชนและสั
จากพืตชว์และสัตว์

ให้พลังงานและความอบอุ
ให้พลังงานและความอบอุ
่นแก่ร่างกาย
่นแก่ร่างกาย

ตัวอย่าตังบัวอย่
ตรภาพผลไม้
างบัตรภาพผลไม้ ตัวอย่าตังบัวอย่
ตรภาพอาหาร
างบัตรภาพอาหาร

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

๖๙

ใบความรู้ที่ ๓

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทย

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตจะเป็
โต เกีเกี่ย่ยวกัวกับบ
เกณฑ
โตจะเปนเกณฑ์
เกณฑที่ใชช้ในการเปรียบเทียบการเจริญเติบบโต
ความสูง น้นํํา้าหนั
หนักก อายุ
อายุเพศ
เพศว่วาามีมีพพัฒัฒนาการได้
นาการไดมมาตรฐานสมวั
าตรฐานสมวัยยหรืหรืออไม่ไมการศึ
การศึกกษาทํ
ษาทําความเข้
าความเขาใจเกี
าใจเกี่ย่ยวกัวกับบ
การ
เรื่องนี้จงึงมีมีคความสํ
วามสําาคัคัญญ เพราะจะทํ
เพราะจะทําให
าให้สามารถมี
สามารถมี
การเสริ
างตนเองและผู
การเสริ
มสรมาสร้งตนเองและผู
อื่นให้อื่นมีการเจริให้ญมเติี บโตตาม
เจริญเติมาตรฐานที
บโตตามเกณฑ์
มาตรฐานที
เกณฑ
่กําหนดอย
างสมวั่กยําหนดอย่างสมวัย
เกณฑ์การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตตามสัดส่วนของน้าหนักและส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน
๑. เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย
ตารางแสดงน้ําหนักตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

น้าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์
๑๕.๔ ลงมา
๑๗.๐ ลงมา
๑๘.๕ ลงมา
๑๙.๗ ลงมา
๒๑.๔ ลงมา
๒๓.๑ ลงมา
๒๕.๒ ลงมา

น้าหนักตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม)
น้าหนัก
น้าหนัก
น้าหนัก
ค่อนข้างน้อย
ตามเกณฑ์
ค่อนข้างมาก
๑๕.๕ – ๑๖.๕ ๑๖.๖ – ๒๕.๔
๒๕.๕ – ๒๗.๒
๑๗.๑ – ๑๘.๒ ๑๘.๓ – ๒๘.๘
๒๘.๙ – ๓๑.๐
๑๘.๖ – ๑๙.๙ ๒๐.๐ – ๓๒.๒
๓๒.๓ – ๓๔.๙
๑๙.๘ – ๒๑.๔ ๒๑.๕ – ๓๖.๖
๓๖.๗ – ๓๙.๙
๒๑.๕ – ๒๓.๕ ๒๓.๖ – ๔๐.๘
๔๐.๙ – ๔๔.๕
๒๓.๒ – ๒๕.๕ ๒๕.๖ – ๔๕.๒
๔๕.๓ – ๔๙.๔
๒๕.๓ – ๒๘.๐ ๒๘.๑ – ๕๐.๐
๕๐.๑ – ๕๔.๕

น้าหนัก
มากเกินเกณฑ์
๒๗.๓ ขึ้นไป
๓๑.๑ ขึ้นไป
๓๕.๐ ขึ้นไป
๔๐.๐ ขึ้นไป
๔๔.๖ ขึ้นไป
๔๙.๕ ขึ้นไป
๕๔.๖ ขึ้นไป

ตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๗๔

เตี้ย
๑๐๕.๓ ลงมา
๑๑๐.๓ ลงมา
๑๑๔.๗ ลงมา
๑๑๘.๙ ลงมา
๑๒๓.๒ ลงมา
๑๒๗.๔ ลงมา
๑๓๑.๕ ลงมา

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร)
ค่อนข้างเตี้ย
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง
๑๐๕.๔ – ๑๐๗.๖ ๑๐๗.๗ – ๑๒๑.๓ ๑๒๑.๔ – ๑๒๓.๖
๑๑๐.๔ – ๑๑๒.๗ ๑๑๒.๘ – ๑๒๗.๔ ๑๒๗.๕ – ๑๒๙.๙
๑๑๔.๘ – ๑๑๗.๓ ๑๑๗.๔ – ๑๓๓.๒ ๑๓๓.๓ – ๑๓๕.๘
๑๑๔.๐ – ๑๒๑.๗ ๑๒๑.๘ – ๑๓๘.๓ ๑๓๘.๔ – ๑๔๐.๙
๑๒๓.๓ – ๑๒๖.๑ ๑๒๖.๒ – ๑๔๓.๔ ๑๔๓.๕ – ๑๔๖.๒
๑๒๗.๕ – ๑๓๐.๔ ๑๓๐.๕ – ๑๔๙.๔ ๑๔๙.๕ – ๑๕๒.๘
๑๓๑.๖ – ๑๓๔.๐ ๑๓๕.๑ – ๑๕๖.๙ ๑๕๗.๐ – ๑๖๐.๗

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

สูง
๑๒๓.๗ ขึ้นไป
๑๒๙.๙ ขึ้นไป
๑๓๕.๙ ขึ้นไป
๑๔๑.๐ ขึ้นไป
๑๔๖.๓ ขึ้นไป
๑๕๒.๙ ขึ้นไป
๑๖๐.๘ ขึ้นไป

๗๐
๒. เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง
ตารางแสดงน้ําหนักตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

น้าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์
๑๔.๙ ลงมา
๑๖.๔ ลงมา
๑๗.๘ ลงมา
๑๙.๓ ลงมา
๒๑.๒ ลงมา
๒๓.๓ ลงมา
๒๖.๓ ลงมา

น้าหนักตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม)
น้าหนัก
น้าหนัก
น้าหนัก
ค่อนข้างน้อย
ตามเกณฑ์
ค่อนข้างมาก
๑๕.๐ – ๑๖.๐ ๑๖.๑ – ๒๕.๗
๒๔.๘ – ๒๖.๔
๑๖.๕ – ๑๗.๖ ๑๗.๗ – ๒๘.๗
๒๘.๘ – ๓๑.๒
๑๗.๙ – ๑๙.๒ ๑๙.๓ – ๓๒.๕
๓๒.๖ – ๓๕.๕
๑๙.๔ – ๒๑.๑ ๒๑.๒ – ๓๗.๔
๓๖.๕ – ๔๑.๑
๒๑.๓ – ๒๓.๓ ๒๓.๔ – ๔๒.๑
๔๒.๒ – ๔๖.๒
๒๓.๔ – ๒๖.๐ ๒๖.๑ – ๔๖.๕
๔๖.๖ – ๕๐.๖
๒๖.๔ – ๒๙.๓ ๒๙.๔ – ๕๐.๒
๕๐.๓ – ๕๔.๐

น้าหนัก
มากเกินเกณฑ์
๒๖.๕ ขึ้นไป
๓๑.๓ ขึ้นไป
๓๕.๖ ขึ้นไป
๔๑.๒ ขึ้นไป
๔๖.๓ ขึ้นไป
๕๐.๗ ขึ้นไป
๕๔.๑ ขึ้นไป

ตารางแสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
อายุ
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เตี้ย
๑๐๕.๑ ลงมา
๑๐๙.๘ ลงมา
๑๑๔.๓ ลงมา
๑๑๙.๐ ลงมา
๑๒๔.๐ ลงมา
๑๒๙.๔ ลงมา
๑๓๕.๓ ลงมา

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร)
ค่อนข้างเตี้ย
ส่วนสูงตามเกณฑ์
ค่อนข้างสูง
๑๐๕.๒ – ๑๐๗.๓ ๑๐๗.๔ – ๑๒๐.๘ ๑๒๐.๙ – ๑๒๓.๐
๑๐๙.๙ – ๑๑๒.๓ ๑๑๒.๔ – ๑๒๖.๘ ๑๒๖.๙ – ๑๒๙.๒
๑๑๔.๔ – ๑๑๖.๙ ๑๑๗.๐ – ๑๓๒.๕ ๑๓๒.๖ – ๑๓๕.๑
๑๑๙.๑ – ๑๒๑.๘ ๑๒๑.๙ – ๑๓๙.๑ ๑๓๙.๒ – ๑๔๒.๑
๑๒๔.๑ – ๑๒๗.๐ ๑๒๗.๑ – ๑๔๖.๑ ๑๔๖.๒ – ๑๔๙.๔
๑๒๙.๕ – ๑๓๒.๘ ๑๓๒.๙ – ๑๕๒.๖ ๑๕๒.๗ – ๑๕๕.๙
๑๓๕.๔ – ๑๓๘.๗ ๑๓๘.๘ – ๑๕๖.๙ ๑๕๗.๐ – ๑๕๙.๕

สูง
๑๒๓.๑ ขึ้นไป
๑๒๙.๓ ขึ้นไป
๑๓๕.๒ ขึ้นไป
๑๔๒.๒ ขึ้นไป
๑๔๙.๕ ขึ้นไป
๑๕๕.๙ ขึ้นไป
๑๕๙.๖ ขึ้นไป

ที่มา : เกณฑ์อ้างอิง น้ําหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนชาวไทย
อายุ ๑ วัน – ๑๙ ปี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ถ้าเปรียบเทียบน้ําหนัก และส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ แสดง
ว่า เรามีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ (พัฒนาการ อ่านว่า พัด – ทะ – นา – กาน)
ทางร่างกายเหมาะสมกับวัย

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๗๑

ใบความรู้สาหรับครู

เรื่อง การเจริญเติบ๗๑โตของร่างกายมนุษย์

ใบความรู้สาหรับครู

พืชและสัตว์มีกเรื
ารเจริ
เติบโตตัวญเราก็
ารเจริญเติ
บโตเช่นเดีษยย์วกับต้นพืช เมื่อก่อน
่อง ญการเจริ
เติบมีกโตของร่
างกายมนุ
เราตัวเล็ก เดี๋ยวนี้เราตัวโตขึ้น ที่เราตัวโตขึ้นเพราะเราได้กินอาหารทุกวัน อาหารที่เหมาะสม และช่วย
ให้เด็ก ๆ พืเจริ
ญเติบตตโตได้
ีชนิดญหนึ
่งบคืบโตตั
อโตตั
นม
และสั
ารเจริ
ญเติเติ
วเราก็
ีการเจริ
บโตเช่
่อก่อนวเล็ก
ชและสั
วว์มมีกีกดารเจริ
วเราก็
มีกมารเจริ
ญเติญบเติโตเช
นเดีนยเดี
วกัยบวกั
ตนบพืต้ชนพืเมืช่อกเมือนเราตั
บวนีประทานอาหารที
่ดเพราะเราได
ีมวีปโตขึ
ระโยชน์
วยให้กริน่ากงกายของเราเจริ
ญเติบโตและแข็
งและช่
แรงเด็กสิวย่งๆ
เดี๋ยวนี
้นเราตั
ที่เวราตั
กจินะช่อาหารทุ
วัน อาหารที
หมาะสม
และชวยให
เราตั
วเล็้เราตั
กการรั
เดีว๋ยโตขึ
โตขึว้นโตขึที่เ้นราตั
้นเพราะเราได้
อาหารทุ
กวัน ่เอาหารที
่เหมาะสม
ทีให้
เห็นญว่ดเติาีชร่นิบาดโตได้
งกายของเรามี
เจริ่แเสดงให้
หนึ่งดีชคืนิอดนม
ด็ญกเติๆบโตได
เจริ
หนึ่งกคืารเจริ
อ นมญเติบโต คือ การมีน้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้น ความสูงของ
ร่างกายคนเราจะเพิ
่มขึ้ นอย่ างพอเหมาะกั
บน้จาหนั
วรเรา
กผู้หญิ งจะมีญสเติ่วญบนสูโตและแข็
มที่ เงมืแรง
่อ มีงอแรง
การรับประทานอาหารที
ประทานอาหารที
ระโยชน
จะช
วตัยให
ราเด็งกายของเราเจริ
เติงบเต็โตและแข็
่ด่ดีมีมปีประโยชน์
ะช่
วกยให้
่างกายของเราเจริ
สิายุ่ง
ระหว่
ง ๑๔
ปีางกายของเรามี
หลังจากนั้นกก็จารเจริ
งเพิ
อีโต
กคืเล็อกคืน้การมี
ส่นว้าหนั
นเด็
ผู้ชกายส่
วนสู
งจะเพิ
มทีงของ
่เมื่อง
่แาสดงให
กะสู
ารเจริ
ออยการมี
นํากหนั
และส
วงนสู
ง่มเพิ
้น้นเต็ความสู
ทีสิ่งแทีสดงให้
เห็นเ–ห็ว่น๑๕
าวร่ารงกายของเรามี
ญญ่มเติขึเติบ้นบโต
และส่
วนสู
เพิ
ขึ้น่ม่มขึขึความสู
อายุ
ระหว่
าง ๑๗ – ๑๘
งงพอเหมาะกั
จากนั
้นส่วนสูงบจะเพิ
ขึก้นตักอีวตักเรา
กเด็
น้เด็
อกยกผูผู้หหญิญิงจะมี
างกายคนเราจะเพิ
ขึหลั้นาอย
างพอเหมาะกั
นํา่มหนั
วเล็เรา
งจะมีสส่ววนสู
นสูงงเต็เต็มมทีที่ เ่เมืมื่อ่อมีมีออายุ
ายุ
ร่ของร
างกายคนเราจะเพิ
่มขึปี้ น่มอย่
น้บาหนั
ร่๑๔
างกายคนเรามี
ารเจริ
วัสยวกนเด็
รุผู่น้ชายส่
ยผูงว้ใจะเพิ
หญ่งจะเพิ
ซึ่ม่งขึในแต่
ระหวาง ๑๔
ป งกหลั
งจากนั
กและวั
ผูชวายส
นสู
ระหว่
– –๑๕๑๕ปี หลั
จากนั
้นญก็จเติ้นะสูก็บจโตจากวั
งะสู
เพิ่มงเพิ
ขึ้น่มยอีขึทารกสู
ก้นเล็อีกน้เล็อ่วกัยนเด็อส่ยวกนเด็
นสู
้น่มเต็ขึม้นลทีเต็ะวั
่เมืม่อยที่
ขนาดของร่
่ยจากนั
นแปลงแตกต่
างกังจะเพิ
น่มไปขึ้น่มการเจริ
ญอเติ
เมื่ออายุ
าง ๑๗
งจากนั
กยนบอโตทางร่
ย างกายของคนเรา สังเกต
อายุ
ระหว่ระหว
างางกายจะมี
๑๗
– ๑๘–ก๑๘
ปีารเปลี
หลัปงหลั
้นส่ว้นนสูสวงนสู
จะเพิ
อีขึก้นเล็อีกน้เล็
ได้จากสิ่งร่รต่าองกายคนเรามี
ไปนี้
กการเจริ
วัย่วเด็ัยกเด็กวัวัยยรุนรุ่น และวัยผูใ้ หญ
ในแตลละวั
ะวัยย
งกายคนเรามี
ารเจริญญเติเติบบโตจากวั
โตจากวัยทารกสู
ยทารกสู
หญ่ ซึซึ่ง่งในแต่
น้าหนักการเปลี่ยนแปลงแตกต
ขนาดของร1.างกายจะมี
โตทางรางกายของคนเรา สัสังงเกต
เกต
ขนาดของร่
นแปลงแตกต่าางกั
งกันนไป
ไป การเจริญเติบโตทางร่
ไดจากสิ่งต่ต2.
อไปนี
ส่ว้ นสูง
ได้
3.
าตัว
1. ความยาวของล
น้าหนัก
4.
วงแขนเมื่อกางเต็มที่
2. ความยาวของช่
ส่วนสูง
5.
นรอบวงศี
รษะ
3. ความยาวของเส้
ความยาวของลาตั
ว
6.
รอบอก่อกางเต็มที่
4. ความยาวของเส้
ความยาวของช่วนงแขนเมื
7.
้นของฟันแท้นรอบวงศีรษะ
5. การขึ
ความยาวของเส้
6. ความยาวของเส้นรอบอก
7. การขึ้นของฟันแท้

๗๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

เฉลี่ย

ผลการประเมิน
รวม

การนําไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน

การสรุปเป็นองค์ความรู้

การบันทึกข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

ชื่อ-สกุล

การอภิปราย ซักถาม
แสดงความคิดเห็น

เลขที่

๗๒
แบบสังเกตพฤติกรรม
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง ................................................................. ชัน้ ...............................

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม
เฉลี่ย

ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...........
เกณฑ์การประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขที่ประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือไม่ผ่าน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ๒ ถึง ๓
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ต่ํากว่าระดับคุณภาพ ๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

๗๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชา ...................................................................................... ชั้น ……………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม ๒ = ดี ๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน
สรุป
ผลการประเมิน

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น

จดบันทึกความรู้ สรุปความรู้และประสบการณ์

แสวงหาประสบการณ์และหาความรู้ใหม่ ๆ

ชื่อ-สกุล

มีความกระตือรือร้นในการเรียน

เลขที่

ศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง

พฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้

รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
เกณฑ์การประเมิน

๗๘

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๐

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่าน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบตั ิเลย

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
…………. / ………………….. / …………

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๗๔
แบบประเมินผลงาน
วิชา ...................................................................................... ชั้น ……………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................…………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม ๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง

๓ ๒

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา

ชื่อ – สกุล

ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เลขที่

อธิบายได้ถูกต้อง

รายการประเมิน

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม
คะแนน

สรุปผล
การประเมิน

๑

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

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน
………. / ………………….. / ….……
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

๗๕
รายละเอียดการให้คะแนน
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระ
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
๑. อธิบายได้ถูกต้อง
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
ละเอียด ชัดเจน
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้ได้
ตามที่กําหนดให้
ได้ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ได้เพียงบางส่วน
๒. ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
๓. ทํางานเสร็จทัน
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ตามกําหนดเวลา
เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
รายการประเมิน

๘๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๗๖
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว เวลา 2 ชั่วโมง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สาระสาคัญของแผน
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกที่ดีในครอบครัว วิธีปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกในครอบครัว
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
• สมาชิกและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
• การสร้างความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
• ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
• วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
• เพลง ใครหนอ
• ภาพครอบครัวตัวฉันและคนรอบข้าง
• บัตรคา
• ใบความรู้
• ใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
• ใบความรู้ที่ ๑ , ๒
• ใบงานที่ 01 ,๐๒
• แบบสังเกตพฤติกรรม
• แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• แบบประเมินผลงาน
๓) การวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

า

อน

รุป

ละประเมินผล

๗๗

๗๗

๗๗

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
วยการเรี
แนวการจั
ด้ทการเรี
ี่ ๒ สุขยภาพดี
นรู
ณาการ
ชีวีเป็นยสุนรู
ขหน่
ยนรูช้ทีวี่ ีเ๒ป็นสุสุขขภาพดีชีวีเป็นสุข
แนวการจัหน่
ดการเรี
ยนรูย้บนรู
ูรณาการ
หน่้บวูรยการเรี
้ที่ ว๒ยการเรี
สุขภาพดี
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่หน่าฟ้วยย่
า อยที่ ๑ หน่
อยทีา่ ฟ้๑ารักตัวเราเท่าฟ้า
รักตัววยย่เราเท่
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง แผนการเรี
บทบาทหน้ยนรู
าที้ท่แผนการเรี
ขี่ องสมาชิ
ในครอบครั
นรู้ที่ ๔ เรื่อาวงที่ขบทบาทหน้
าที่ของสมาชิ
๔ เรื่อง กยบทบาทหน้
องสมาชิกในครอบครั
ว กในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรีบูยรนรู
้สุขศึกษาและพลศึ
บูรณาการกลุ
กษายนรู่มและภาษาไทย
สาระการเรี
ยนรู้สุขกศึษา
กษาและพลศึ
กษา และภาษาไทย
ณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สุขศึกษาและพลศึ
และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นเวลา
ประถมศึ
ษาปีเวลา
ทระดั
ี่ ๒ ๒บชั้น่วประถมศึ
โมง ระดักษาปี
บชั้นทประถมศึ
๒ ชั่วกโมง
ี่ ๒ กษาปีที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวการจัดการเรีแนวการจั
ยนรู้บูรณาการ
• ครูเปิดเพลง “ใครหนอ” •แล้ครูวเสนทนาเกี
่ย•วกัครูบเเพลงว่
ปิดเพลง
า มีว“ใครหนอ”
เสนทนาเกี
นื้อหาเกี่ย่ยวกัวกั
แล้บบวเรืเพลงว่
สนทนาเกี
่องใด า เพลงมี
บเพลงว่
หาเกีเพลงมี
่ยวกับเรื่องใด เพลงมี
ปิดเพลง “ใครหนอ”
แล้
มี่ยเนืวกั้อหาเกี
่ยวกัาบมีเรืเนื่อ้องใด
ขั้นนา
ขั้นนา
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร เนื
เป็้อนหาเกี
ต้น ่ยวกับเรืเนื่อ้องอะไร
หาเกี่ยวกั
เป็นบต้เรืน่องอะไร เป็นต้น
• นักเรียนกล่าวแนะนาตนเองสั
้นๆยนกล่
เช่น าชืวแนะน
่อ• –นักนามสกุ
เรีาตนเองสั
ยนกล่ล าชืวแนะน
้นๆ เช่นล ชื่อเล่–นนามสกุล ชื่อเล่น
• นักเรี
้น่อเล่
ๆ นเช่นาตนเองสั
ชื่อ – นามสกุ
• กิจกรรมกลุ่มสารวจสมาชิ• กกิบทบาทและหน้
กิาจทีกรรมกลุ
่ของสมาชิ
่มสการวจสมาชิ
ในครอบครักวาบทบาทและหน้
าที่ของสมาชิ
จกรรมกลุ่มส• ารวจสมาชิ
กบทบาทและหน้
ที่ของสมาชิกในครอบครั
ว กในครอบครัว
• ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อ•ง ศึบทบาทหน้
าที• ่ข้ทศึองสมาชิ
้ที่ ๑ เรืวา่อทีและใบความรู
ง่ของสมาชิ
บทบาทหน้
้ทาทีี่ ๒่ของสมาชิ
เรื่อง ว และใบความรู
กในครอบครัว้ที่ และใบความรู
้ที่ ๒ เรื่อง
กษาใบความรู
ี่ ก๑ษาใบความรู
เรื่องกในครอบครั
บทบาทหน้
กในครอบครั
๒ เรื่อง
การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครั
ัติตนต่อสมาชิ
การปฏิบัตวิตนต่อการปฏิ
สมาชิกบในครอบครั
ว กในครอบครัว
• นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ •เรืนั่อกงเรีค้ยนนทหาสมาชิ
• นักกในครอบครั
เรี่ ๐๑
ยนทเรืาใบงานที
่ ๐๑ เรื่อกงในครอบครั
ค้นหาสมาชิ
าใบงานที
่อง ว ค้นหาสมาชิ
ว กในครอบครัว
• ครู
ละนักเรียนร่ขัวมกั
นตั้ง•คครู
าถามว่
• ครู
ลแะครอบครั
ละนั
ยนร่
วจึงวมีามกัคทวามความแตกต่
นาไมแต่
ตั้งคาถามว่
า ทาาไมแต่
งกัวนจึงมีลคะครอบครั
วจึงมีคาวามความแตกต่
างกัน
และนัากทเรีาไมแต่
ยนร่
วมกั
นตั้งกคเรีาถามว่
ละครอบครั
วามความแตกต่
งกัน
้นสอน
ขั้นแสอน
• สรุปเป็นแผนผังความคิด• นัสรุกปเรีเป็ยนทุ
กคน•งความคิ
สรุปเป็นดแผนผั
ด นักเรียนทุกคน
นแผนผั
นักเรีงยความคิ
นทุกคน
• นักเรียนร้องเพลง “ใครหนอ”
เรีอยนร่
ว• มกั
นัก“ใครหนอ”
นเรีอธิยนร้
บายวิ
องเพลง
ธีกนัารสร้
งสัวมมกั
พันนธภาพในครอบครั
นักบเรีายวิ
ยนร่ธีกวมกั
นอธิ
วางสับายวิ
ีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครั
ว
• นักเรีนัยกนร้
งเพลง
กเรี“ใครหนอ”
ยานร่
อธิ
ารสร้
มพันธธภาพในครอบครั
ว
• นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ • เรืนั่อกงเรียบทบาทหน้
• นัากทีเรี่ ่ข๐๒
ยองสมาชิ
นทเรืาใบงานที
่ ๐๒ เรืวา่อทีง่ของสมาชิ
บทบาทหน้
าที่ของสมาชิ
นทาใบงานที
่องกในครอบครั
บทบาทหน้
กในครอบครั
ว กในครอบครัว

• ขัครู้นแสรุละนั
สรุนปสรุ• ปครูความรู
และนั
องสมาชิ
ยนร่วมกั
ในครอบครั
สรุปความรูว้เารืทีวิ่อ่ขธงบทบาทหน้
ีกองสมาชิ
ารสร้างกในครอบครั
าที่ของสมาชิ
ป กเรียนร่ขัว้นมกั
และนั้เรืก่อเรีงบทบาทหน้
ย•นร่ครู
วมกั
นสรุากทีปเรี่ขความรู
้เรื่อกนงบทบาทหน้
ว วิกธในครอบครั
ีการสร้าง ว วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว ถ้สัามทุพักนคนรู
้บทบาทหน้
สัมพันาธภาพในครอบครั
ทีว่และท
องตนเองให้
ว ถ้าทุกาคนรู
้บีททบาทหน้
ี่สุดาหน้
จะทาทีาา่ขทีองตนเองให้
่และทาหน้าดทีีท่ขี่สองตนเองให้
ธภาพในครอบครั
ถ้าทุาหน้
กคนรูาที้บ่ขทบาทหน้
ที่แดละท
ุด จะทา ดีที่สุด จะทา
ให้เกิดความรักและความผูให้
กพัเกินดกัความรั
น และอยู
ให้
่ร่วเมกั
กิดนความรั
อย่กาพังมีกนคและความผู
ข ก่รพั่วมกั
นกันนอย่และอยู
่ร่วมกัขนอย่างมีความสุข
กและความผู
กัวามสุ
น และอยู
างมีความสุ
• สังเกตพฤติกรรม
• สังเกตพฤติกรรม
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึ•งประเมิ
ประสงค์นคุณลัก•ษณะอั
ประเมินนพึคุงณประสงค์
ลักษณะอันพึงประสงค์
วัดและประเมินผล
วัดและประเมินผล
• ตรวจผลงาน
• ตรวจผลงาน • ตรวจผลงาน

๘๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

จุดประสงค์
ความรู้
๑. ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิก
ที่ดีในครอบครัวได้
๒.บอกวิธีปฏิบัตติ นในฐานะสมาชิกใน
ครอบครัวได้

ขอบเขตเนื้อหา
- สมาชิกและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว
- การสร้างความรักความผูกพันของสมาชิก
ในครอบครัว
- ความแตกต่างของแต่ละครอบครัวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา
- ความสาคัญของเพื่อน วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
- การตั้งคาถาม การตอบคาถามจากเรื่องที่
ฟังและดู และเรื่องที่อ่าน
- การปฏิบัติตามคาสั่งง่าย ๆ และคาขอร้อง
ที่ฟังหรืออ่าน
- การอ่านออกเสียงคา สะกดคา และอ่าน
ประโยคง่าย ๆ
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
ขั้นนา
๘. นักเรียนร้องเพลง ใครหนอ” นักเรียนร่วมกันบอกว่า เพื่อนที่นักเรียนชอบและไม่ชอบมีลักษณะ
อย่างไร บอกความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็ในการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
๙. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง บทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
๑๐. ครูนาผลงานจากใบงานที่ส่งครูและตรวจแล้วมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
๑๑. นักเรียนอธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

ขั้นนา
๑. ครูเปิดเพลง “ใครหนอ” แล้วสนทนาเกี่ยวกับเพลงว่า มีเนื้อหาเกีย่ วกับเรื่องใด เพลงมีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องอะไร เป็นต้น
ขั้นสอน
๒. นักเรียนกล่าวแนะนาตนเองสั้นๆ เช่น ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่มสารวจสมาชิกบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
๔. นักเรียนแต่ละกลุม่ ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
และใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบตั ิตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๕. ทุกกลุ่มทาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ค้นหาสมาชิกในครอบครัว
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งคาถามว่า ทาไมแต่ละครอบครัวจึงมีความความแตกต่างกัน
ขั้นสรุป
กคนงสรุ
ปเปนดแผนผั
๗. นัสรุกปเรีเป็ยนทุ
นแผนผั
ความคิ
นักเรีงยความคิ
นทุกคนด

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง ใครหนอ
๒. ภาพครอบครัว
๓. ภาพตัวฉันและคนรอบข้าง
๔. ใบความรู้
๕. ใบงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- จาแนกบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัว
- วาดภาพครอบครัว
- ตอบคาถามการปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- เขียนอธิบายหน้าที่ของสมาชิก
ในครอบครัว

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๘

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

๘๔

จุดประสงค์
ความรู้
๓. บอกความสาคัญของเพื่อนและปฏิบัติตน
เป็นเพื่อนที่ดีได้
๔. ตั้งคาถามและตอบจากเรื่องทีฟ่ ังและดู
และเรื่องที่อ่านได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การกระบวนการคิดแก้ปัญหา
๓. การระบุ
๔. การเปรียบเทียบ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
๑๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวถ้าทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ และทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด จะทาให้เกิด
ความรักและความผูกพันกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑๒.นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว ความสาคัญของ
ครอบครัว วิธีปฏิบตั ิตนในครอบครัว
๒. ประเมินทักษะการสังเกต การระบุ
การเปรียบเทียบ กระบวนการคิดแก้ปัญหา
วิธีการ
๑. สอบถามนักเรียนรายบุคคลรายกลุ่ม
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๒. การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ในแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๙

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๘๐

ใบงานที่ ๐๑

คาชี้แจง



บ ๒.๑/ผ
๔-๐๑๔-๐๑
บ ๒.๑/ผ



เรื่อง ค้นหาสมาชิกในครอบครัว

๑. ให้นักเรียนนาความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคาถามให้ถูกต้อง

ตอนที่ ๑ ดูภาพแล้วตอบคาถาม

๑) สมาชิกในครอบครัวนี้มีกี่คน มีใครบ้าง
...........................................................................................................................................
๒) สมาชิกในครอบครัวนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
...........................................................................................................................................
๓) สมาชิกในครอบครัวมีการดูแลกันอย่างไรบ้าง
...........................................................................................................................................
๔) นักเรียนคิดว่า ครอบครัวนี้มีความรักและความผูกพันกันหรือไม่ สังเกตเห็นจากสิ่งใด
...........................................................................................................................................

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

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

๘๑
บ ๒.๑/ผ
บ ๒.๑/ผ
๔-๐๒๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง ความสัมพันธ์ในครอบครัว
คาชี้แจง

๑. ให้นักเรียนนําความรูเ้ ดิมและเชื่อมโยงหาข้อมูลจากความรู้ใหม่เพิ่มเติม
จากใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
๒. ให้นักเรียนวาดภาพครอบครัว
๓. นักเรียนเขียนชื่อสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและตกแต่ง
ผลงานให้สวยงาม

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

๘๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๘๒

เพลง ใครหนอ
ใครหนอ...รักเราเท่าชีวี
ใครหนอ...ปราณีไม่มีเสื่อมคลาย
ใครหนอ...รักเราใช่เพียงรูปกาย
รักเขาไม่หน่าย
ไม่คิดทําลาย...ใครหนอ
ใครหนอ...รักเราเท่าทรวงใน
ใครหนอ...เอาใจปลอบเราเรื่อยมา
ใครหนอ...รักเราดังดวงแก้วตา
รักเขากว้างกว่า
ผืนพสุธา...นภากาศ
จะเอาโลก...มาทําปากกา
จะเอานภา...มาแทนกระดาษ
เอาน้ําหมด...มหาสมุทร...แทนหมึกวาด
ประกาศ...พระคุณไม่พอ
ใครหนอ...รักเราเท่าชีวัน
ใครหนอ...ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ-คุณแม่)
ใครหนอ...ชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็...อย่ามัวรั้งรอ
ทดแทนบุญคุณ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

๘๓

ภาพครอบครัว

๘๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๘๔

ภาพตัวฉันและคนรอบข้าง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

๘๕

ภาพบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

๙๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๘๖

แผนภูมิโครงสร้างสมาชิกในครอบครัว
๑. สมาชิกในครอบครัว

เราอาศัยอยู่ในบ้าน ภายในบ้านมีพ่อ แม่ ลูก หรืออาจมีญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น มาอาศัยอยู่รวมกัน เรียกว่า ครอบครัว



ปู

ครอบครัวของฉัน

ตา

ยา

ยาย

แม

พอ

ลูก

ลูก

ลูก

๒. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวอาจประกอบไปด้
ยสมาชิกกหลายคน
หลายคน ซึ่งเกีเกี่ย่ยวข
วข้อองเป
งเป็นนญาติ
ญาติกกันัน และทุ
และ กทุคนก
อาจประกอบไปดวยสมาชิ
ในครอบครัวสามารถอยู
รวมกั
ยาองมีย่าคงมี
วามสุ
ข ดขวยความรั
กและความผู
กพันกทีพั่มนีใหทีแ่มกีให้กแันก่
คนในครอบครั
วสามารถอยู
่ร่วนมกัไดนอได้
ความสุ
ด้วยความรั
กและความผู
กัน
สมาชิ ก ในครอบครั ว สามารถแสดงความรั ก ต่ อ กั น ด้ ว ยการบอกรั ก การโอบกอด
การจับมือให้กาลังใจกัน การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ให้กัน การให้ความช่วยเหลือกัน และการ
ให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝ่ายทาผิด

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

๘๗

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
๑. บทบาทหน้าที่ของตนเอง
๑) เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ในบ้าน
๒) ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทําได้
๓) ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือ
๔) รู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเอง
๕) พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน ไม่พูดโกหก
๖) ช่วยครอบครัวประหยัดและรู้จักอดออม
๒. บทบาทหน้าที่ของพ่อ
๑) เป็นผู้นําครอบครัว ปกปูองและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว
๒) หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
๓) ทํางานในบ้านที่ต้องใช้แรงมาก
๔) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
๕) อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
๓. บทบาทหน้าที่ของแม่
๑) ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้าน
๒) ดูแลเอาใจใส่ลูกและทุกคนในครอบครัว
๓) อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
๔) ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในบ้าน
๕) ช่วยพ่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
๔. บทบาทหน้าที่ของพี่น้อง
๑) มีความรักความสามัคคีกัน ไม่ทะเลาะกัน
๒) มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
๓) แบ่งหน้าที่และช่วยกันทํางานบ้าน
๔) ใช้คําพูดที่สุภาพ ไม่พูดหยาบคายต่อกัน
๕) พี่ต้องดูแลและรู้จักเสียสละให้น้อง
๖) น้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอน
๗) เมื่อทําผิดต้อง ขอโทษ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

๙๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๘๘
๕. บทบาทหน้าที่ของญาติ
๑) ช่วยดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลืองานในบ้าน
๒) อบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดี
๓) ให้คําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัว
๔) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน
๕) มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนสมาชิก
ในครอบครัว
๖) มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัว

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

๘๙

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว
เมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและ
ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม
พ่อ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ดูแลปกปูองสมาชิกในบ้าน ช่วยทํางานบ้าน และดูแล
อบรมสั่งสอนลูก ๆ
แม่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก คอยเอาใจใส่สมาชิกในบ้าน มีความเคารพในตัวพ่อ
และอบรมสั่งสอนลูก ๆ
ลูก ต้องเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และสมาชิกที่มีอายุมากกว่า มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อทุกคน พูดจาสุภาพกับทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า
ญาติผู้ใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า คอยดูแลเอาใจใส่
ทุกคน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเมตตาต่อสมาชิกในบ้าน
เมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดีแล้วก็จะทําให้ครอบครัว
มีความสุข

๙๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๙๐
แบบสังเกตพฤติกรรม
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผลการประเมิน
รวม
เฉลี่ย

การนําไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน

การสรุปเป็นองค์ความรู้

การบันทึกข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

ชื่อ-สกุล

การอภิปราย ซักถาม
แสดงความคิดเห็น

เลขที่

เรื่อง ................................................................. ชั้น...............................

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม
เฉลี่ย

ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...........
เกณฑ์การประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขที่ประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือไม่ผ่าน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ๒ ถึง ๓
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ต่ํากว่าระดับคุณภาพ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

๙๑
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชา ...................................................................................... ชั้น …………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน

สรุป
ผลการประเมิน

ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น

จดบันทึกความรู้ สรุปความรู้และ
ประสบการณ์

แสวงหาประสบการณ์และหาความรู้ใหม่ ๆ

ชื่อ-สกุล

ศึกษาสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง

เลขที่

มีความกระตือรือร้นในการเรียน

พฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้

รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

๙๖

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๐

ดีเยี่ยม หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ดี
หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ไม่ผ่าน หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบตั ิเลย
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประเมิน
…………. / ………………….. / …………….

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๙๒
แบบประเมินผลงาน
วิชา ...................................................................................... ชั้น …………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม ๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง

๓ ๒

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา

ชื่อ – สกุล

ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เลขที่

อธิบายได้ถูกต้อง

รายการประเมิน

๑

๓

๒

๑

๓

๒

รวม
คะแนน

สรุปผล
การประเมิน

๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

………. / ………………….. / ….……

นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

๙๓
รายละเอียดการให้คะแนน
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระ
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
๑. อธิบายได้ถูกต้อง
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
ละเอียด ชัดเจน
ตามที่กําหนดให้ได้
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้เพียงบางส่วน
๒. ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
๓. ทํางานเสร็จทัน
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ตามกําหนดเวลา
เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
รายการประเมิน

๙๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๙๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รักตัวเราเท่าฟ้า
หน่วยย่อยที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง เวลา 2 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ความสําคัญของครอบครัวและเพื่อนที่มีตอ่ ตนเอง ความแตกต่
ความแตกตางของครอบครัวและเพื่อนที่มีต่อ ตนเอง
วิธีการสร
ความภาคภูมมิใิใจในความเป็
จในความเปนนเพศหญิ
เพศหญิงหรื
หรืออเพศชาย
เพศชาย ความ
ความ
ารสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน ความภาคภู
แตกต
งระหวางเพศชายและเพศหญิ
งเพศชายและเพศหญิงง พฤติ
พฤติกรรมที
กรรมที่เหมาะสมกั
่เหมาะสมกับเพศและวิ
บเพศและวิ
่ยงพฤติ
กรรมที
ําไปสู
การก
แตกต่างระหว่
ธีหธลีีหกลีเลีกเลี
่ยงพฤติ
กรรมที
่นํา่นไปสู
่การถู
ถูล่กวงละเมิ
ลวงละเมิ
ดทางเพศ
ดทางเพศ
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
• ความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัว
• วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
• ความภาคภูมิใจในตนเอง
• เพศชายและเพศหญิง
• การล่วงละเมิดทางเพศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
• เพลง เพื่อนรักของฉัน
• บัตรคํ
า
• ใบความรู้
รภาพ
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
• ใบความรู้ที่ ๑ , ๒
• ใบงานที่ 01 ,๐๒
• แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
• แบบสังเกตพฤติกรรม
• แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• แบบประเมินผลงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน
๓) การวัดและประเมินผล
• สังเกตพฤติกรรม
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
• ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

๙๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
• นักเรียนร้องเพลง เพื่อนรักของฉัน ในขณะที่ร้องเพลงให้นักเรียนส่งบัตรภาพต่อกันไป
ขั้นนํา
จนกว่าจะได้ยินสัญญาณนกหวีดให้หยุดร้องเพลงและหยุดส่งบัตรภาพ คนที่ถือบัตรภาพ
อยู่ในมือให้พูดคําทักทายกับเพื่อนๆ สั้นๆ เช่น สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ
• ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
• นักเรียนจับคู่กันช่วยกันคิดว่าเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะบทบาทอย่างไร
• นักเรียนทําใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ความภาคภูมิใจในตนเอง
ขั้นสอน
• นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนศึกษา
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ ทําใบงานที่ ๐๒ เรื่อง วิธีการปูองกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ขั้นสรุป
• นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
• สังเกตพฤติกรรม
วัดและประเมินผล • ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ตรวจผลงาน
• ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

๑๐๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบายความสาคัญของครอบครัวและเพื่อนที่มี
ต่อตนเองได้
๒. บอกความแตกต่างของครอบครัวและเพื่อนที่มี
ต่อตนเองได้
๓. อธิบายวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
และกลุม่ เพื่อนได้
๔. อธิบายความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง
หรือเพศชายได้

ขอบเขตเนื้อหา
- ความสาคัญและความแตกต่างของครอบครัว
- วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและ
กลุ่มเพื่อน
- ความภาคภูมิใจในตนเอง
- เพศชายและเพศหญิง
- การล่วงละเมิดทางเพศ
- การเล่าเรื่องที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่าน
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. นักเรียนร้องเพลง เพื่อนรักของฉัน ในขณะที่ร้องเพลงให้นักเรียนส่งบัตรภาพต่อกันไปเรื่อย
จนกว่าจะได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้หยุดร้องเพลงและหยุดส่งบัตรภาพ คนที่ถือบัตรภาพอยู่ในมือ
ให้พูดคาทักทายกับเพื่อนๆ สั้นๆ เช่น สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ
ขั้นสอน
๒. ศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
๓. นักเรียนร่วมกันอ่านและสรุป โดยครูเขียนเป็นแผนผังความคิด เรือ่ ง วิธีการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและกลุม่ เพื่อน
๔. นักเรียนจับคู่กันช่วยกันคิดว่าเพศชายและเพศหญิงมีลักษณะบทบาทอย่างไร ร่วมกันอภิปราย
ว่าเพศชายและเพศหญิงต่างก็มคี ณ
ุ ค่าในตนเอง นักเรียนคิดว่า
มีความภาคภูมิใจในตนเองอย่างไรบ้าง
๕. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ความภาคภูมิใจในตนเอง
๖. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๗. นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่
นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ สรุปความคิดเห็นทาเป็นแผนภาพความคิด

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่อง ความสาคัญ
และความแตกต่าง วิธีการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่
เพื่อน ความภาคภูมิใจในตนเอง การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การทักทาย
สนทนาด้วยคาหรือข้อความสั้นๆ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. เพลง เพื่อนรักของฉัน
๒. บัตรภาพ
๓. สมุดงาน
๔. ใบความรู้
๕. ใบงาน
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- วาดภาพความภาคภูมิใจในตนเอง
- เขียนแสดงความคิดเห็น
- เขียนแผนผังความคิดแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- เขียนแผนภาพความคิดวิธีป้องกัน
จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
- ทาแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง
บูรณาการสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๙๖

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

๑๐๒

๕. บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิงได้
๖. ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวิธี
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิด
ทางเพศได้
๗. ตั้งคาถามตอบคาถามจากเรื่องที่ฟังและดู หรือ
จากการอ่านได้
ทักษะ
๑. การสังเกต
๒. การกระบวนการคิดแก้ปัญหา
๓. การเชื่อมโยง
๔. การระบุ
๕. ทักษะการเปรียบเทียบ
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- มุ่งมั่นในการทางาน
๘. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง วิธีการป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ขั้นสรุป
๙.นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า จะป้องกันตนเองได้อย่างไรจากการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ
๑๐. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน

๒. ประเมินทักษะการสังเกต
กระบวนการคิด การเชื่อมโยง
การระบุและการเปรียบเทียบ
วิธีการ
๑. สอบถามนักเรียนรายบุคคล
รายกลุม่
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ประเมินผลงาน
๔. ทดสอบด้วยแบบทดสอบ
หลังเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินพฤติกรรม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. แบบประเมินผลงาน
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๒. การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์
ในแบบประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ชื่นชอบและภาคภูมิใจตนเอง
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๙๗

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๙๘
๙๘



ใบงานที่ ่๐๑
๐๑
ใบงานที

๒.๑/ผ
๕-๐๑ ๕-๐๑
บบ๒.๑/ผ
๕-๐๑
บ ๒.๑/ผ



ความภาคภูมมิใิใจในตนเอง
จในตนเอง
เรืเรื่อ่องงความภาคภู
าชี้แ้แจงจง๑.๑.ให้ให้นนักักเรีเรียยนน
นนาความรู
าความรู้เดิ้เดิมมและค้
และค้นนหาความรู
หาความรู้ใ้ใหม่
หม่เกีเกี่ย่ยวกัวกับบความภาคภู
ความภาคภูมมิใิใจตนเอง
จตนเอง
คคาชี
นวาดภาพหรืออเขีเขียยนแสดงความคิ
นแสดงความคิดดเห็เห็นนเกีเกี่ย่ยวกัวกับบความภาคภู
ความภาคภูมมใิ ใิจที
จที่ ่
๒.๒. ให้ให้นนักักเรีเรียยนวาดภาพหรื
เหมาะสมกับบคคาว่าว่าา “สุ
“สุภภาพบุ
าพบุรรุษุษ””และ
และ“สุ
“สุภภาพสตรี
าพสตรี””
เหมาะสมกั
พฤติกกรรมที
รรมที่เหมาะสม
่เหมาะสม
พฤติ


ของสุภภาพบุ
าพบุรรุษุษ
ของสุ
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................


ของสุภภาพสตรี
าพสตรี
ของสุ
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
..

...............................................สกุลล..........................................เลขที
..........................................เลขที่...........ชั
่...........ชั้น้น................
................
ชืชื่อ่อ...............................................สกุ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

๙๙
บ ๒.๑/ผ
๕-๐๒
บ ๒.๑/ผ
๕-๐๒



ใบงานที่ ๐๒



เรื่อง วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรูท้ ี่ ๒ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ
และวิธีหลีกเลีย่ งพฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๒. นักเรียนร่วมกันคิด แล้วสรุปความคิดเห็น
๓. ตกแต่งผลงานให้สวยงาม
วิธีป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ


๑.......................................................................................................


๒.......................................................................................................


๒.......................................................................................................
กลุ่ม........................... ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................
ชื่อ..........................................เลขที่...........ชั้น................

๑๐๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๐๐

เพลง เพื่อนรักของฉัน
เธอคือเพือ่ นรักของฉัน
เธอนั้นน้ําใจดี
ขอบใจที่เป็นเพื่อนกัน
เวลาฉันเหงาหงอย
ร่วมทุกข์สุขทุกคืนวัน

เธอนั้นน้ําใจดี
ขอบใจในไมตรี
เพื่อนคอยช่วยให้สุขสันต์
เพื่อนของฉันนั้นคือ เธอ

ที่มา : http://www.mtvkhonkaen.com/software/product.php?id_product=171

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕

๑๐๑

ใบความรู้ที่ ๑

เรื่อง วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
วิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุม่ เพือ่ น

สัมพันธภาพ (สัมพันธภาพ อ่านว่า สํา – พัน – ทะ – พาบ) คือ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคคล (บุคคล อ่านว่า บุก – คน) การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจึงต้องอาศัยการ
สร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๑) วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
๑.๑ ให้ความเคารพ เชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่
๑.๒ ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่สามารถทําได้
๑.๓ ใช้คําพูดที่สุภาพ อ่อนหวาน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
๑.๔ ใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
๑.๕ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทําอะไรตามใจตนเอง
๑.๖ ให้กําลังใจและร่วมมือหาทางแก้ไขเมื่อครอบครัวมีปัญหา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการหนึ่งของการใช้เวลาว่างทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัว ด้วยการนําสิ่งของเหลือใช้ในบ้านมาช่วยกันประดิษฐ์เป็นของใช้ตกแต่งบ้าน ช่วยสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและทําให้บ้านน่าอยู่
๒) วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน
๒.๑ ไม่เอาเปรียบหรือรังแกเพื่อน
๒.๒ มีน้ําใจ รู้จักแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน
๒.๓ ใช้คําพูดที่สุภาพกับเพื่อนและยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ
๒.๔ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหา
๒.๕ มีความจริงใจ ไม่โกหกหลอกลวงเพื่อน
๒.๖ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
การปฏิบบัตัติิตตนเพื
การปฏิ
นเพื่อ่อสร้
สราางสั
งสัมมพัพันนธภาพกั
ธภาพกับบสมาชิ
สมาชิกกในครอบครั
ในครอบครัววและกลุ
และกลุ่มมเพืเพื่อ่อนเป็
นเปนนสิสิ่งที่งที่ส่สําคัําคัญญ ทีที่ ่จะ
สามารถปรั
ร่วบมกัผูบอื่นผู้อในสั
ื่นในสั
งคมได้
ย่างปกติ
ทํจะทํ
าใหาสให้ามารถปรั
บตับว ตัใชว ชใช้ีวิตชรีววิตมกั
งคมได
อยาองปกติ
สุข สุข

๑๐๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๐๒

ใบความรู้ที่ ๒

เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและวิธีการหลีกเลี่ยง

๑) พฤติกรรมที่นาไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียทางเพศ
ด้วยการโอบกอด การจับหรือแตะต้องร่างกาย ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย และส่งผล
กระทบต่อจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
พฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกลล่วงละเมิดทางเพศ มีดังนี้
๑. การแต่
ง เช่
้อคอลึ้อกคอลึ
สวมก
๑.
การแตงงกายล่
กายลออแหลมด้
แหลมดววยเสื
ยเสื้อ้อผ้ผาารัรัดดรูรูปป โดยเฉพาะเพศหญิ
โดยเฉพาะเพศหญิ
ง น เชสวมเสื
น สวมเสื
กระโปรงสั
้น ้น
สวมกระโปรงสั
๒. พูพูดดคุคุยย รัรับบสิสิ่ง่งของ
๒.
ของ หรื
หรืออหลงเชื
หลงเชื่อ่อคํคําาชัชักกชวนของคนแปลกหน้
ชวนของคนแปลกหนาา
๓. อยู
๓.
อยู่ใในที
นที่ล่ลับับตาคนสองต่
ตาคนสองตออสองกั
สองกับบคนต่
คนตาางเพศหรื
งเพศหรืออเพื
เพื่อ่อนต่
นตาางเพศ
งเพศ
๔. เข้เขาาไปอยู
๔.
ไปอยู่ใในสถานที
นสถานที่เ่เปลี
ปลี่ย่ยวว รกร้
รกราางไม่
งไมมมีคีคนน เช่
เชนน อาคารร้
อาคารราางง หลั
หลังงห้หอองน้
งนําําโรงเรี
โรงเรียยนน
๕. คบเพื
่ยวกลางคื
น อ่านน
๕.
คบเพื่อ่อนที
นที่ไ่ไม่มดดี ี และถู
และถูกกชัชักกชวนไปทํ
ชวนไปทําาในสิ
ในสิ่งที่งที่ไม่่ไมถถูกูกต้ตอองงเช่นเชออกไปเที
น ออกไปเที
่ยวกลางคื
การ์
ตูนลามก
ดูคลิปดูวิคดลิีโปอลามก
อานการ
ตูนลามก
วิดีโอลามก
๖.
ติ
ด
สารเสพติ
ด
(สารเสพติ
า สาน
– เสบ– –เสบ
ติด) –หรืติอดดื)่มเครื
ที่ม่อี งดื่มที่มี
๖. ติดสารเสพติด (สารเสพติดดอ่าอนว่านว
า สาน
หรื่อองดื
ดื่ม่มเครื
แอลกอฮอล์ ทําให้ขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ
แอลกอฮอล ทําใหขาดสติและความยับยั้งชั่งใจ
๒) วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมทีน่ าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
๒) วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นําไปสูการถูกลวงละเมิดทางเพศ
การหลีกเลี่ยงและปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทําได้ดังนี้
การหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองใหปลอดภัยจากการถูกลวงละเมิดทางเพศ ทําไดดังนี้
๑. ไม่หลงเชื่อคําชักชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนที่ไม่รู้จัก และใช้คําพูดปฏิเสธอย่างสุภาพ
๑. ไมหลงเชื่อคําชักชวนหรือไมรับสิ่งของจากคนที่ไมรูจัก และใชคําพูดปฏิเสธอยาง
เช่น “ไม่ไปค่ะ/ไม่ไปครับ” “ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ”แต่หนูไม่อยากได้” แล้วรีบเดิน
สุภไาพ
เชน เวณนั
“ไมไ้นปคะ/ไมไปครับ” “ขอบคุณคะ/ขอบคุณครับ”แตหนูไมอยากได”
หนี
ปจากบริ
แลอวยูรี่ใบนสถานที
เดินหนีไ่เปจากบริ
้น
๒. ไม่
ปลี่ยวหรืเอวณนั
ลับตาคนเพี
ยงลําพัง
๒.
ไมองกายให้
ยูในสถานที
่ยวหรือลับตาคนเพี
ยงลําพัง (กาลเทศะ อ่านว่า กา–ละ–เท–สะ)
๓. แต่
เรียบร้่เปลี
อยและเหมาะสมกั
บกาลเทศะ
๓. โดยเฉพาะเพศหญิ
แตงกายใหเรียบรองยและเหมาะสมกั
ต้องแต่งกายมิดชิบดกาลเทศะ
ไม่โปฺ หรือ(กาลเทศะ
เปิดเผยให้เอห็านนว
รูปาร่ากา–ละ–เท–สะ)
ง สัดส่วน
โดยเฉพาะเพศหญิ
ง
ต
อ
งแต
ง
กายมิ
ด
ชิ
ด
ไม
โ
ป
หรื
อ
เป
ด
เผยให
เ
ห็
น
รู
ป
ร
า
สัดสวน อง
๔. ไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามก และไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศสองต่งอสองในห้
๔. หรื
ไมออาทีนหนั
งสือหรือดูสื่อลามก และไมอยูกับเพื่อนหรือคนตางเพศสองตอสองในหอง
่ลับตาคน
หรืดอื่มทีเครื
่ลับ่อตาคน
๕. ไม่
งดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด
๕.
ไมดื่มคเครื
และไมรเสพสารเสพติ
๖. หากมี
นที่อ่ไงดื
ม่น่ม่าทีไว้่มใีแจอลกอฮอล
ทั้งที่รู้จักและไม่
ู้จัก มาพูดคุยดและถูกเนื้อตัว หรือโอบกอด
๖. บ่หากมี
่ไมนบาบอกพ่
ไวใจ อทัแม่
้งทีผ่ร้ปูจกครองให้
ักและไมรทูจักราบมาพูดคุยและถูกเนื้อตัว หรือโอบกอด
อยครัค้งนทีควรรี
บอยครับ้งัติตควรรี
บอกพอแม
ผูปกครองให
ทราบ้งรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิด
การปฏิ
นที่เบหมาะสมกั
บเพศและวั
ย รวมทั
การปฏิบจะทํ
ตั ติ นทีาให้
เ่ หมาะสมกั
บเพศและวั
ย รวมทั
กี ารหลีกเลีย่ งการถูกลวงละเมิด
ทางเพศ
อยู่ในสังคมอย่
างปลอดภั
ย ไม่ง้ เกิรูจ ดกั อัวินธตรายทางเพศ
ทางเพศ จะทําใหอยูในสังคมอยางปลอดภัย ไมเกิดอันตรายทางเพศ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

๑๐๓

ใบความรู้สาหรับครู

เรื่อง พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศและความภาคภูมิใจในเพศของตน
๑. พฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศชาย
เพศชายควรปฏิบัติตนด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ
(สุภาพบุรุษ อ่านว่า สุ – พาบ – บุ – หรุด) ดังนี้
๑) มีความเป็นผู้นํา เข้มแข็ง รู้จักอดออม
๒) ใช้คําพูดที่สุภาพ มีคําลงท้ายว่า ครับ ไม่พูดคําหยาบ
๓) ช่วยเหลืองานในครอบครัวอยู่เสมอ
๔) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
๕) รู้จักการเสียสละให้ผู้ที่อ่อนแอกว่า
๖) ไม่เอาเปรียบ หรือรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า
๗) รู้จักขอโทษ เมื่อตนทําผิดและรู้จักให้อภัยผู้อื่น
๘) มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
๒. ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศชาย
๑) มีความแข็งแรง สามารถปกปูองคุ้มครองผู้ที่อ่อนแอกว่า
๒) เป็นผู้นําและเป็นหัวหน้าครอบครัว
๓) สามารถทํางานหนักที่ใช้แรงมาก
๔) มีจิตใจที่เข้มแข็ง หนักแน่น
๕) มีความกล้าหาญและอดทน
๓. พฤติกรรมที่เหมาะสมของเพศหญิง
เพศหญิงควรปฏิบัติตนด้วยความเป็นสุภาพสตรี
(สุภาพสตรี อ่านว่า สุ – พาบ – สัด – ตรี) ดังนี้
๑) ช่วยเหลืองานในบ้านเสมอ
๒) ใช้คําพูดที่สุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน มีคําลงท้ายว่า คะ ค่ะ จ้ะ จ๊ะ
๓) ไม่อยู่ในที่ลับตาคนกับเพศชายสองต่อสอง
๔) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิดชิดเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่
๕) รู้จักการประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย
๖) มีกิริยามารยาทสภาพ อ่อนโยน และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๗) ฝึกการเป็นผู้นํา ด้วยการรู้จักช่วยเหลือตนเอง
๘) ไม่เล่นโลดโผน หรือเล่นคลุกคลีกับเพศชาย

๑๐๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๐๔
๔. ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง
๑) เป็นผู้ให้กําเนิดบุตร
๒) เป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน
๓) เป็นผู้ประกอบอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน
๔) สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและเป็นผู้นําครอบครัวได้
๕) สามารถให้ความช่วยเหลือเพศชายได้

สรุปสาระสาคัญ

ความภาคภูมิใจในตนเองและความแตกต่างทางเพศ
จุดเด่นจุดด้อยและความภาคภูมิใจในตนเอง
จุดเด่น คือ ความสามารถพิเศษ หรือสิ่งที่แสดงออกมาแล้วได้รับคําชื่นชม ซึ่งเราสามารถ
สร้างจุดเด่นได้ด้วยการฝึกฝนสิ่งที่ดีของตนเองอย่างสม่ําเสมอ
จุดด้อย คือ ข้อเสียหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขซึ่งการปรับปรุงจุดด้อยทําได้ด้วยการหมั่น
พัฒนาฝึกฝนและสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
ลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
ลักษณะนิสัย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศจะทําให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

๑๐๕
๑๐๕
๑๐๕๑๐๕
๑๐๕ แบบทดสอบหลั
งงเรี
นน ยชัชัน้้นนชัประถมศึ
กกษาปี
แบบทดสอบหลั
ทที่ี่ ๒๒ที่ ๒ งเรียน ชั้นประถมศึก
แบบทดสอบหลั
้นประถมศึ
กษาปี
แบบทดสอบหลั
เรีงยยเรี๑๐๕
ประถมศึ
ษาปี

แบบทดสอบหลังเรียน ชั้นประถมศึ
กษาปี
ทยย่
แบบทดสอบหลั
ยนอ่่ ยที
กาาฟ้ฟ้ษาปี
หน่
ยที
๑๑ชั้นรัรั่ ๑กกประถมศึ
ตัตัรัววกเราเท่
าาาฟ้ทา ี่ ๒ หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่า
ตัวเราเท่
หน่ววหน่
ยย่งี่ ว๒เรีออยย่
ยที
เราเท่

ชื่อ....

ชืชือ่อ่อยที
...............................................สกุ
ลล..........................................เลขที
ชื่อ...............................................สกุ
่.่...........ชั
้น้น................
ล..........................................
ชื่อ่ ๑
...............................................สกุ
ล..........................................เลขที
่...........ชั
้น................
...............................................สกุ
..........................................เลขที
..........ชั
................
หน่
ว
ยย่
รั
ก
ตั
ว
เราเท่
า
ฟ้
า
หน่
ว
ยย่
อ
ยที
่
๑
รั
ก
ตั
ว
เราเท่
า
ฟ้
า
คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  หน้าคําตอบที
คาชี้แ่ถจงูกที่สุดให้กาเครื่องหมาย  หน้าคําตอบที่ถคูกาชี
ที่ส้แุดจง

้แ่อ...............................................สกุ
จงให้กให้
กาเครื
่องหมาย ่.
คําตอบที
คาชีค้แาชี
าเครื
่องหมาย
หน้ล..........................................เลขที
าหน้
คํา้นาตอบที
่ถูกที่ถ่สูกุดที่สุด
.................................สกุ
ลจงชื..........................................เลขที
..........ชั
................
่...........ชั้น................
ข้อใดต่อ่งไ
๑.
ข้
อ
ใดต่
อ
ไปนี
ก
้
ล่
า
วถึ
ง
อวั
ย
วะภายใน
๖.
๑.
ข้
หญิ
อ
ใดต่
ง
ชราคนหนึ
อ
ไปนี
ก
้
ล่
ง
่
า
วถึ
ชื
อ
่
ง
ดวงพร
อวั
วะภายใน
เธออายุ
๘๐
งชราคนหนึ
เครื่องหมาย 
าไปนี
ตอบที
่สงหมาย
ุดยงวะภายใน
คาชีข้๑.หน้
้แอใดต่
จงข้าอคํอใดต่
ให้อ้กไปนี
 หน้าคําตอบที
ที่สงชราคนหนึ
ุด ่ง ชื่อ่งดวงพร
้กูกล่ทีง่อาอวั
วถึ
อวัยวะภายใน
๖.่ถงูกหญิ
ชื่อยดวงพร
เธออายุ
๑.
ล่าเครื
า่ถวถึ
๖. หญิ
ชราคนหนึ
เธออายุ
๘๐ ปีปี๘๐ ปี๖. หญิ๑.
หน้าายท
ก.อใดต่
องดู
ตอนเป็
ก.ตอนเป็
นนมีงปีหเด็
น้กกนาเลี
ที้ย้ย่มกงง่
องดู
าใดเป็
งข้อๆใดเป็
นนธรรมชาติ
ขของชี
ิติตมนุ
ตอนเป็
ย์ย์ ษนย์เด็กก.เลี้ยมีงง่
หทีที๖.น้่ม่มาองดู
สงงิ่งต่ยๆๆวะภายใน
าง ๆ่ง ชื่อดวงพร เธออายุ
เลีาา้ย่งยยสงง่ชืข้ข้ิ่ง่อาต่ออยดวงพร
นธรรมชาติ
วิตษษมนุ
าวถึงอวัยวะภายใน๑. ข้ก.
งิ่งิ่งชราคนหนึ
้กทีหญิ
ล่่มาสสองดู
วถึ
๖. ๘๐
หญิ
ชราคนหนึ
เธออายุ
๘๐
มีมีก.
หหน้น้อมีาาไปนี
ต่ต่งาาอวั
ตอนเป็
เด็
เลีเด็
งง่
ใดเป็
ธรรมชาติ
องชีปีขววองชี
มนุ
ข. รูปนร่คน
าง
ข.
งคล้
ยเมล็
แดง
ก.
ข.
ปก.
งคล้
นนาย์ยเมล็
คนแก่
ดอถัใดเป็
่วแดงนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ก. ดวงพรเป็
ปทีตอนเป็
ร่่มาองดู
ดๆ้ยถังง่่วแดง
ดูสิ่งต่าง ๆ
เด็ดดต่ถัถักาง่ว่วเลีแดง
าย ข้อใดเป็นธรรมชาติ
ของชี
มนุ้ยษงง่
ก.
ดวงพรเป็
คนแก่
ข.
าางคล้
ยเมล็
ก. รูรูมีปปข.
หร่ร่น้าารูางคล้
สนาิ่งยเมล็
ตอนเป็
นรูดวงพรเป็
เด็วร่กิตาดวงพรเป็
เลี
ายนข้คนแก่
ค. มีน๒เด็ขก
ค.
ใช้ก.
ของ
ข.
ค. ดวงพรเป็
มีข.๒ ดวงพรเป็
ข้าง นนใช้เด็
หกกนยิเลี
ข. ดวงพรเป็
าหหง ดวงพรเป็
จั่ง่งของ
บนสิคนแก่
่งของ
งง่าย
มล็ดถั่วแดง
ค.
าา๒งง ข้าใช้
ยิยิใช้บบดหจัจัถัยิบบ่วบสิสิแดง
ข.
ดวงพรเป็
เด็
เลีบเด็จั้ย้ยกบงง่
งง่เลีสิาา้ย่งยยของ
ข. รูมีมีปค.๒๒ร่ามีข้ข้งคล้
ยเมล็
ก.
คนแก่
ค.
ดวงพรแต่
งานแล้
ค. ดวงพรแต่งงาน
ค. ดวงพรแต่
หยิบจับสิ่งของ
นเด็กเลี้ยงง่าย
ค. ดวงพรเป็
ดวงพรแต่
งานแล้
ค. มี ๒ ข้าง ใช้ข.หดวงพรเป็
ยิบจับสิ่งของ
ข.
นงงเด็
กงเลีงานแล้
้ยววงง่ายว
๒.
กกรรมใดต่
ี่สี่ส่ง่งผลเสี
ยยต่ต่ออยตัตัวต่บบอตับ ๗.
๒. ถ้ถ้พฤติ
กกถ้กเรี
อพีพีไปนี
่่ และต้
่งออผลเสี
งการให้
ยต่อนนตั้อ้อบงเชื
ฟัฟังง่อฟั๗.
ยนเป็กนรรม
พี่
๒. พฤติ
กรรมใดต่
อ้ท้ทไปนี
้ที่สง่งงานแล้
ผลเสี
ารรมใดต่
นัยยกนเป็
เรียงนนนเป็
นพี้ท่วี่สและต้
องการให้
น้อ่อ่องเชื
ง ถ้านั๒.กเรีพฤติ
ค.ออไปนี
ดวงพรแต่
๒. พฤติ
พฤติ
รรมใดต่
ไปนี
ผลเสี
๗.
เรี
นเป็
และต้
งการให้
งเชื
ค.๗.าานันัดวงพรแต่
งานแล้
ก. ดื่มอสุใดเ
รา
ก.
่ม่มกสุสุรรมใดต่
ก.า่อนัดืฟักควรทํ
่มงเรี
าาสุตามข้
รยาเป็
นออนประจํ
ใดเหมาะสมที
า องการให้
่ส่สุดุด ่สนุด้องเชื่อฟัง
ควรทําตามข้
ดืรราเป็
่ม๗.สุรนนาเป็
า นพีย่ ต่และต้
าตามข้
ใดเหมาะสมที
ไปนี้ที่ส่งผลเสียต่อ๒.ตับพฤติ
ถ้ประจํ
นันกประจํ
เรีาา้ทยี่สนเป็
ก. ดืดืก.
าเป็
ประจํ
ควรทํ
ตามข้
ใดเหมาะสมที
อาไปนี
่งผลเสี
อตับองการให้น๗.้องเชื
ถ้ควรทํ
นเป็
พี่ อและต้
กินาลาบ
ข.
นน่มลาบหมู
ททประจํ
ี่ที่ทํําาทสุสุากกี่ทาตามข้
แล้
ข.
กิช่ช่ก.
นววยน้
งทํ
การบ้
ี่ทําาสุการบ้
กาานนแล้วานข.
บบผิผิดดบแทนน้
อองง ก.องช่วยน้ข.องทํ
กา
นลาบหมู
ําสุกวว แล้
ว
ช่ออวยน้
งทํ
ข. ยอมรั
ผิดแทนน้
ระจํา
อใดเหมาะสมที
่สุด ก.
ก. กิกิดืข.
สุกิราเป็
นควรทํ
ควรทํ
าลาบหมู
ตามข้
ข.
ลาบหมู
แล้
ก.
ยน้
งทํอาาอทใดเหมาะสมที
การบ้
ข.่สุดยอมรั
ยอมรั
แทนน้
ค.
าาลัลังงกายเป็
นนกประจํ
ทุทุกกสัสัาทุปปากดาห์
กักัพูบบอาดน้น้อลังทํ
กายเป็
งสุ
าข.ทุกยอมรั
สัปดาห์
บน้ออกกํ
องอย่าา
ค.
ออกกํ
าก.
ค.
กัอองงบงอย่
อาางอย่
งสุภาพไพเราะ
ทําสุกแล้ว
วสุยน้
าาการบ้
นสัปดาห์
ข. ยอมรับค.
แทนน้
ค.
ออกกํ
กายเป็
ประจํ
ดาห์
ค.
งอย่
งสุนาภภาประจํ
าพไพเราะ
ข. กิออกกํ
นลาบหมู
ทลัี่ทงช่ํากายเป็
แล้อนงทํ
วประจํ
ก.ผิดช่พูพูออกกํ
วดดยน้
าน้การบ้
นาพไพเราะ
บผิดแทนน้อง ค. พูดกัค.
ใดเป็ายน
ข้ข้ค.
นนาวิวิลัธธงีดีดนกายเป็
ููแแค.
๓. ข้“เพื
หาง่
ธอีดงอย่
ลอวั
ยยาเพื
นตายหายาก”
พฤติ
กกรรมใด
“เพื๓.
่อนกิข้นอหาง่
๓.ออใดเป็
ข้อใดเป็
วิลอวั
ธีดพููแดยยลอวั
๘.อใดเป็
นูแาาหาง่
ายย่อ่อภวะในระบบหายใจ
เพื
่อนตายหายาก”
ก๘.รรมใด
ยเป็นประจําทุกสั๓.
ปดาห์
บน้ยอวะในระบบหายใจ
งอย่
าพไพเราะ ๘.
ออกกํ
นกัวะในระบบหายใจ
ประจํ
าทุกาสังสุปภดาห์
ค.
พู่่ออ“เพื
ดนกิ
กันบ่อนนวิน้นกิ
งสุ
าพไพเราะ
๓.
ใดเป็
ลอวั
วะในระบบหายใจ
๘.
“เพื
นกิ
หาง่
เพื
นตายหายาก”
พฤติพฤติ
รรมใด
กินผัก้ แ
กิกิก.
นนผัผักิกกนนและผลไม้
ๆๆาก าๆย เพื่อนตายหายาก”
ตรงกั
ก.
นกนกิ
บบผัรรมใด
สํสํกนาาและผลไม้
นวนนี
ๆ
บหาง่
สําานวนนี
ลอวัยวะในระบบหายใจ
นมหาง่
พฤติกิ่อตรงกั
๓. ข้ก.
วิ๘.ผัธีดกและผลไม้
ูแ“เพื
ลอวั่อมมนกิ
ยาก
วะในระบบหายใจ
๘. “เพื
ย้้ เพืม่อ้ากนตายหายาก”
พฤติกรรมใด ตรงกับสํก.านวนนี
ก.อใดเป็
และผลไม้
าก
ตรงกั
นวนนี
ออกกํ
ข.
ลัลังงกายอย่
เสมอ
ก.
ข. ออกกํ
มีมีก.
ปปบัญ
ลััญงหาแล้
กายอย่
ววหลบหน้
างสม่าา ําเสมอ
่อ่อเสี
วหา
าตรงกั
ลังกายอย่
าข.
ข. ปลอบใจเมื
ลไม้มาก ๆ
สํงสม่
านวนนี
้ ําเสมอ
ข. ออกกํ
ออกกํ
กายอย่
งสม่
เสมอ
ก.
ัญสํมีหาแล้
หาแล้
หลบหน้
ข. ปลอบใจเมื
ปลอบใจเมื
เสียย่อใจ
ใจเสียก.ใจมีปัญข.หาแล้
ก.
กิข.
นผัออกกํ
กาาและผลไม้
มบาาาก
ๆาําํางสม่
ตรงกั
าปานวนนี
้ วหลบหน้
ค. ไม่หกนัินงออ
ค.
ไม่
นนีไขมั
มาก
ค.
ไม่ค.
อาหารที
สมอ
มากข. ปลอบใจเมื่อเสียใจ ค. ชวนไปดู
อาหารที
่มหาแล้
นวมาก
หอยู
อยูน่เาสมอ
ยอย่างสม่ําเสมอ ข.
ก. มี่ม่มปีไีไขมั
ัญางสม่
หลบหน้า ข. ปลอบใจเมื
ยใจหหนันัวงงหลบหน้
ค. ออกกํ
ไม่ค.กกินินไม่อาหารที
อาหารที
ขมั
มาก
ค.
ชวนไปดู
อยู่มนัีไ่่เเงขมั
สมอ
ากลัินงกายอย่
ําเสมอ
ก. มีชวนไปดู
ป่อกัญเสีินชวนไปดู
หาแล้
ความเครี
ยยดมี
ลต่
การทํ
าาหงานของกระเพาะ
๙.
๔. ความเครี
ใครมี
พพฤติ
รรมที
อ่เการทํ
างานของกระเพาะ
บบคํคําาว่ว่บาาคําสุสุว่ภภาาพบุ
รรุษุษ๙.รุษใครมี๔.พฤติ
กรรมทย
ใครมี
ฤติ
รรมที
่เหมาะสมกั
สุภาพบุ
ที่มีไขมันมาก ๔.
นังาอยูงานของกระเพาะ
่เสมอ
๔. ความเครี
ความเครี
ดมียผผค.ดมี
ลต่ชวนไปดู
การทํ
งานของกระเพาะ
๙.
ใครมี
ฤติยพกกดมี
รรมที
หมาะสมกั
าพบุ
ค.๔. ไม่ความเครี
กินอาหารที
่มผออีไลต่
ขมัอนการทํ
มาก
ค.๙. ชวนไปดู
หนัผกงลต่
อยู่่เเหมาะสมกั
สมอ
อาหารอย
อาหารอย่
าาดมี
งไร
ก.
อาหารอย่
อ้อ้ก.
นนพเดิ
บบนมืมืจัออบกักั่เมืบบหมาะสมกั
อาหารอย่
งไรอพการทํ
อตาลขณะเดิ
กับตาลขณะเดิ
นสุข้ภาาพบุ
มถนน
ลต่อการทํางานของกระเพาะ
ฤติกรรมที
่เหมาะสมกับคําว่๙.า สุใครมี
ภาพบุ
รอุ้ษนนนากจัจัเดิงไร
อาหารอย่
งไรใครมี
ก.
เดิฤติ
ตาลขณะเดิ
มถนน
๔. ความเครี
ย๙.
ผาลต่
างานของกระเพาะ
รรมที
บคํนนาข้ข้ว่าามถนน
รุษ ก. อ้นเดินจับมือก
ก. กระเพ
ก.
ากขึ
ข.
ก. เต้
าาไปบ้
อนเมื
ยอาหารได้
พ่พ่ออ่อแม่
ออยูยูไม่้น่บ่บอ้า้านนยู่บ้าน ข. เต้ยชวนหญิ
งไ
ก. กระเพาะอาหารย่
ข.
เต้นยจัชวนหญิ
า่อ่อนเมื
แม่
จัอบยอาหารได้
มือกับมมตาลขณะเดิ
ก. กระเพาะอาหารย่
กระเพาะอาหารย่
ยอาหารได้
ากขึม้น้นากขึ้นนข้ามถนน
ข.
เต้
ชวนหญิ
ไปบ้
นเมื
แม่
อาหารอย่
างไรก. อ้นเดิออนยอาหารได้
ก.
อ้กระเพาะอาหารย่
นยยเดิชวนหญิ
บมืองงไปบ้
กับงตาลขณะเดิ
นพ่ข้มอไไาม่ม่ากขึ
มถนน
กระเพ
ซึซึมมดอาหารได้
ดดนเมื
ีขีขึ้นึ้น้นด่อีขพ่ึ้นอแม่ไม่อค.
ข.
ก้ก้้าค.
ออนยงช่
ออกองหนั
มอาหารได้
ไปคื
ข. กระเพาะอาหารดู
ซึมงอาหารได้
ก้ววอยแนนถื
งช่วยแนนถื
อซึกองหนั
งสืไอม่ดนนไปคื
หารย่อยอาหารได้มากขึข.
ข. เต้ยชวนหญิ
ไปบ้มาากขึ
ก.้นกระเพาะอาหารดู
กระเพาะอาหารย่
อดดยอาหารได้
ข.ยู่บกระเพาะอาหารดู
เต้
งไปบ้
าดนเมื
่องงพ่สืสือออแม่
อีขห้ห้ยูึ้นออ่บนงสมุ
้าห้นอดดงสมุด ค. ก้องช่ข.วยแนนถ
ข.
กระเพาะอาหารดู
อาหารได้
ค.
งช่ชวนหญิ
ยแนนถื
กองหนั
ไปคื
งสมุ
ค. กระเพ
กระเพาะอาหารหลั
กระเพาะอาหารหลั
่งกรดในการย่
ค. กระเพาะอาหารหลั
่งกรดในการย่
หารดูดซึมอาหารได้ดีขค.
ค. ก้องช่ดซึ่่วงงกรดในการย่
ยแนนถื
อกองหนั
ค.
กระเพาะอาหารหลั
กรดในการย่
ข.ึ้น กระเพาะอาหารดู
มอาหารได้
ดออีขยยึ้น องสืยอไปคืนห้ค.
ค.องสมุ
ก้องช่ด วยแนนถือกองหนั
งสือไปคืนอห้ยองสมุด
อาหาร
อาหารมากขึ
้น้น ้น ่งกรดในการย่อย
อาหารมากขึ้น
อาหารมากขึ
หารหลั่งกรดในการย่อค.ย กระเพาะอาหารหลั
อาหารมากขึ
๕. กถ้รรมใดที
าแม่ขอให
๕.
าาแม่
อให้
ักักเรี
ยกวดบ้
าานน นันัากกนเรี
๕. ถ้๑๐.
าพฤติ
แม่ขพฤติ
อให้
กกรรมใดที
นกักรรมใดที
เรีย่แ่แนช่
สดงถึ
ว่แยกวดบ้
งงความภาคภู
าน นักเรีมมิใิใยจในตนเอง
นมิใจในตนเอง
๑๐. พฤติ
่แ
ถ้ขขาแม่
เรียววนช่
วยกวดบ้
สดงถึ
งความภาคภู
น
๕. ถ้ถ้๕.
แม่อาหารมากขึ
อให้ขนนอให้
เรีนยย้นักนช่
นช่
ยกวดบ้
เรีนัยยกนนเรียน ๑๐.
๑๐.
พฤติ
รรมใดที
สดงถึ
ความภาคภู
จในตนเอง
ก.
หนิ
งงกหนิ
กอดกั
างไร
บบต้ต้่แนนสดงถึ
ฬฬาา ฬา มิใจในตนเอง ก. หนิงควรทํ
กอดกัาบอย่ต้นา
อย่ักเรี
างไร
งกอดกั
บเมื
เมืงความภาคภู
่อชนะกี
ยนช่วยกวดบ้าน นั๕.กเรีถ้ควรทํ
นควรทํ
พฤติ
รรมใดทีา่แนสดงถึ
ควรทํ
อย่
งไร
ก.ิใจในตนเอง
หนิก.าอย่
กอดกั
เมืต้่อ่อนชนะกี
ชนะกี
ายแม่
ขาาอย่
อให้าา๑๐.
นงไร
ยนช่กวยกวดบ้
นักเรีงยความภาคภู
น ๑๐.มควรทํ
พฤติ
รรมใดที
่งหนี่อน
ก.
เข้
ไปช่
ยยบต้วนค.
เฉย
ๆๆฬา ๆ ข.
ก. ปุปุหนิ
วิ่งข.าาหนี
นเรี
กเพื
ข.บย่อ่อรีต้กเพื
บนว่
ไปช่
วยฬาค. ทําเฉย ๆ
ข. ปุานเรีก.ยวิกเพื
เข้าววไปช่
ทําเฉย
ายยนเรี
นว่
าแก
ก. วิวิ่ง่งก.าหนี
หนี
ข.ก.รีรีบบข.หนิ
เข้รีงาาบกอดกั
ไปช่
ค.ยเมืทํทํ่อค.าาชนะกี
เฉย
ข.
นเรี
กเพื
นว่
แก
ควรทํ
อย่วิ่งาหนี
งไรข.
ก.
งปุกอดกั
นเข้เมื่อาาา่อแก
ชนะกี
ค.
่ม่มานเรี
ช่ช่อิววยมดยกสมุ
ทีที่ห่หดนันัทีกก่หนัก
ค. อิ่มช่วยมดยกส
่มยช่กเพื
วยมดยกสมุ
รีบเข้าไปช่วย ค. ทําเฉย
ยกเพื
ค. ปุอิอิค.
ยมดยกสมุ
ก. วิ่งๆหนี ข.ข.รีบปุเข้านเรี
าไปช่
วย ่อนว่
ค. าทํแกาเฉย ๆ
ข.
่อนว่ดดาแก
ค. อิ่มช่วยมดยกสมุดที่หนัก
ค. อิ่มช่วยมดยกสมุดที่หนัก

๑๑๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๐๖

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เฉลย ชั้น ป.๒
ข้อ ๑
ข
ข้อ ๒
ค
ข้อ ๓
ข
ข้อ ๔
ค
ข้อ ๕
ข
ข้อ ๖
ก
ข้อ ๗
ค
ข้อ ๘
ข
ข้อ ๙
ค
ข้อ ๑๐ ค
เกณฑ์การประเมินการทดสอบหลังเรียน
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมิน
รวม
เฉลี่ย

การนําไปใช้ในชีวิต
ประจําวัน

การสรุปเป็นองค์ความรู้

การบันทึกข้อมูล

การสืบค้นข้อมูล

ชื่อ-สกุล

การอภิปราย ซักถาม
แสดงความคิดเห็น

เลขที่

๑๐๗
แบบสังเกตพฤติกรรม
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
เรื่อง ................................................................. ชัน้ ...............................

๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๓ ๒ ๑

ผ่าน ไม่ผ่าน

รวม
เฉลี่ย

ลงชื่อ.....................................ผู้ประเมิน
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...........
เกณฑ์การประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องหมายเลขที่ประเมิน
๓ หมายถึง ดี
๒ หมายถึง พอใช้ ๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
เกณฑ์การตัดสินการประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องผ่าน หรือไม่ผ่าน
ผ่าน
หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ๒ ถึง ๓
ไม่ผ่าน หมายถึง มีผลการประเมินเฉลี่ย ต่ํากว่าระดับคุณภาพ ๒

๑๑๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๐๘
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิชา ...................................................................................... ชั้น …………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์

๐ = ไม่ผ่าน
สรุป
ผลการประเมิน

ปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเสร็ จ ตาม
กําหนด

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้

มี ก า รเ ต รี ย ม พ ร้ อ มใ น ก า ร เรี ย นแ ล ะ
ปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล

ปฏิบัติงานด้วยความพยายาม

เลขที่

ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ขยัน ขันแข็ง

พฤติกรรม มุ่งมั่นในการทางาน
รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

ระดับ ๓
ระดับ ๒
ระดับ ๑
ระดับ ๐

ดีเยี่ยม
หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัตดิ ้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ดี
หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัตดิ ้วยความเต็มใจ
ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบัตติ ามคําสั่ง หรือปฏิบัติต่อหน้าครู
ไม่ผ่าน
หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบัติเลย

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
…………. / ………………….. / …………

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

๑๐๙
แบบประเมินผลงาน
วิชา ...................................................................................... ชั้น ……………….....…...………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ……………… เรื่อง ………………...........................………………….......………..
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้ ๑ = ควรปรับปรุง

๓ ๒

๑

๓

๒

๑

ทํางานเสร็จทัน
ตามกําหนดเวลา

ชื่อ – สกุล

อธิบายได้ถูกต้อง

เลขที่

ผลงานถูกต้อง เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

รายการประเมิน

๓

๒

รวม
คะแนน

๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เกณฑ์การประเมิน

๑๑๔

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน
………. / ………………….. / ….……
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

สรุปผล
การประเมิน

๑๑๐
รายละเอียดการให้คะแนน
ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระ
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
๑. อธิบายได้ถูกต้อง
อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา อธิบายเรื่องราว เนื้อหา
ละเอียด ชัดเจน
ตามที่กําหนดให้ได้
ตามที่กําหนดให้
ตามที่กําหนดให้
ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ได้เพียงบางส่วน
๒. ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง เป็น
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
๓. ทํางานเสร็จทัน
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ทํางานที่กําหนดให้
ตามกําหนดเวลา
เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา เสร็จทันตามกําหนดเวลา
เป็นส่วนใหญ่
บางส่วน
รายการประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

๑๑๑
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ รักตัวเราเท่าฟ้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ .....
ที่

ชื่อ - สกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

รวม
เฉลี่ย

๑๑๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ความ
หมายเหตุ
ก้าวหน้า

หนวยยอยที่ ๒
สนุกกับเกมกีฬา

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

หน่วยย่อยที่ ๒
จานวนเวลาเรียน ๘ ชั่วโมง

ชื่อหน่วยย่อย สนุกกับเกมกีฬา
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
เคลื่อ่อนที
นที่ โดยใช้
่ โดยใช
ุปกรณประกอบ
ประกอบการเคลื
การเคลื
่อนไหวร
างกายแบบ
การเคลื่อนไหวร
นไหวร่างกายขณะอยูก่ ับที่ เคลื
อุปอกรณ์
่อนไหวร่
างกายแบบโลด
โลดโผนและร
จกรรมการเคลื
่อนไหวตามธรรมชาติการเล่
การเล
นเกมเบ็ดเตล็
ดเตล็ดดและร่
และรววมกิมกิจจกรรมทางกายที
กรรมทางกายที่ ่ใช้ชการ
โผนและร่
วมกิวจมกิ
กรรมการเคลื
่อนไหวตามธรรมชาติ
น เกมเบ็
ความสําคั
าคัญญและประโยชน์
และประโยชนขของการเล่
องการเลนนเกมการเล่
เกมการเลน เกมส่
เกมสงบอลลอดถ
บอลลอดถํา้ เรียกเบอร์
กเบอรเขี่ยบอล เกมตี่จับ
เคลื่อนไหว ความส
การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้ขอตกลงในการเล่
ตกลงในการเลนเกมเป็
เกมเปนกลุ
กลุ่มม
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. พ ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑,ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๓, ป.๒/๗
มฐ. ศ ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๓

มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๒ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๓

ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
ความสาคัญและประโยชน์ของการเล่นเกมการเล่นเกมส่งบอลลอดถา เรียกเบอร์เขี่ยบอล เกมตี่จับ การปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม
การเคลื่อนไหวร่างกาย
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เกม
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๒
สนุกกับเกมกีฬา

การเล่นเกม
แผนที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อแผน
การเคลื่อนไหวร่างกาย
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เกม
การเล่นเกม

เวลา

หมายเหตุ

๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

๑๒๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แผนที่ ๓
เกม
- การเลนเกมสงบอลลอดถํ้า เรียกเบอรเขี่ยบอล เกมตี่จับ
- การปฏิบัติตามกฎ กติกา ขอตกลงในการเลนเกม
- การอานเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคําสั่งหรือ
ขอเกม
แนะนํา

- การเคลื่อนไหว การควบคุมรางกายขณะที่อยูกับที่
เคลื่อนที่โดยใชอุปกรณประกอบ
- การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะเพลง

แผนที่ ๑
การเคลื่อนไหวร่างกาย

เวลา ๘ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สนุกกับเกมกีฬา

แผนที่ ๔
การเล่นเกม
- การเลนเกมเบ็ดเตล็ดและเขารวมกิจกรรมทางกายที่
วิธีเลนอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องตนทั้งแบบอยูกับที่
เคลื่อนที่และใชอุปกรณประกอบ
- การตามกฎกติกาและขอตกลงในการเลนเกมเปนกลุม

แผนที่ ๒
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
- การเลนเกมเบ็ดเตล็ดและรวมกิจกรรม
ทางกายที่ใชการเคลื่อนไหว
- การโลดโผน เลนเกมเบ็ดเตล็ด และเลนแบบผลัด
- ความสําคัญและประโยชนของการเลนเกม การฟง
คําแนะนําคําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง สนุกกับเกมกีฬา

คำชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
หน่
วยย่
อยที่ ๒ แผนการจัดการเรี
ยนรูยนรู
้ที่ ๑้ การเคลื
่อนไหวร่
๒ ชั่วฬโมง
คำชี
้แจงประกอบแผนการจั
ดการเรี
หน่วยการเรี
ยนรูา้ทงกาย
ี่ 2 สนุเวลา
กกับเกมกี
า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ การเคลื่อนไหวร่างกาย เวลา ๒ ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบในท่าต่างๆ ต้องอาศัยการทางานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ
๑. สาระสการเคลื
าคัญของแผน
ในร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบในท่าต่างๆ ต้องอาศัยการทางานที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ
๒. ข้าองกาย
เสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ในร่
ขอบข่ายเนื่มเติ
้อหา
๒. ข้อเสนอแนะเพิ
มในการนาไปใช้
 ายเนื
การเคลื
ขอบข่
้อหา่อนไหว การควบคุมร่างกายขณะที่ อยู่กับที่ เคลื่อนที่ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
๑) การเตรี
มสื่อ วั่อ่อสนไหว
ดุอุปกรณ์
การเคลื
นไหวร
างกายตามจั
● ยการเคลื
การควบคุ
มร่งาหวะเพลง
งกายขณะที่ อยู่กับที่ เคลื่อนที่ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
 ยแบบทดสอบก่
นเรียน
๑) การเตรี
มสื่อ วัสดุอุปอกรณ์
 ใบความรู
้สาหรัอบนเรี
ครูยน
แบบทดสอบก่
 ใบงาน
ใบความรู้สาหรับครู
๒) การเตรี
มใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ยใบงาน
 ยมใบงาน
ใบความรู้ทใบความรู
ี่ ๑
๒) การเตรี
้ ใบกิจกรรม
ใบความรู้ท้ที่ี่ ๒๑
 ใบความรู
 ใบงานที
ใบความรู่ ๐๑
้ที่ ๒
 แบบประเมิ
ใบงานที่ ๐๑นพฤติกรรม
 แบบประเมิ
แบบประเมินนผลงาน
พฤติกรรม
 แบบประเมิ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินนผลงาน
 แบบทดสอบก่
น นพึงประสงค์
แบบประเมินคุอณนเรี
ลักยษณะอั
๓) การวัดและประเมิ
นผล อนเรียน
แบบทดสอบก่
สังเกตพฤติ
กรรม
๓) การวัดและประเมิ
นผล
นผลงาน
 ประเมิ
สังเกตพฤติ
กรรม
ณลักษณะอันพึงประสงค์
 ประเมิ
ประเมินนคุผลงาน
น
 ตรวจแบบทดสอบก่
ประเมินคุณลักษณะอัอนเรี
นพึยงประสงค์
๔) การฝึกทักตรวจแบบทดสอบก่
ษะเพิ่มเติมโดยใช้แอบบฝี
นเรียกนเสริม
- ไม่มกี -ทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝีกเสริม
๔) การฝึ
- ไม่มี -

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

แนวการจัดการเรียนรู้บแนวการจั
ูรณาการ ดการเรียนรู้บูรณาการ
ดดชการเรี
ยยสุนรู
แนวการจั
การเรี
นรู
วยการเรี
ี่ ้บ้บ๒ูรูรณาการ
สุวณาการ
ขภาพดี
ป็นกสุกัขบ:หน่
วยย่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒แนวการจั
สุขหน่
ภาพดี
ีวีเป็ยนนรู
ข้ท:หน่
ยย่
อยที่ ช๒ีวีเสนุ
เกมกี
ฬาอยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
หน่ว
แนวการจั
ด
การเรี
ย
นรู
บ
้
ร
ู
ณาการ
หน่
ว
ยการเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
๒
สุ
ข
ภาพดี
ช
ว
ี
ี
เ
ป็
น
สุ
ข
:หน่
ว
ยย่
อ
ยที
่
๒
สนุ
ก
กั
บ
เกมกี
ฬ
า
หน่วยการเรีแผนการเรี
ยนรู้ที่ ๒ สุยขนรู
ภาพดี
สุข:หน่ว่อยยย่
กับเกมกี่อนไหวร่
ฬา างกาย
นรูอ้ทยทีี่ ๑่า๒งกาย
เรืสนุ
่อง กการเคลื
้ที่ ๑ชเรืีวีเ่อป็แผนการเรี
งนการเคลื
นไหวร่
หน่วบูยการเรี
ยนรู้ท่มี่ ๒สาระการเรี
สุยยขนรู
ภาพดี
ชนรู
ว่อ่อยย่
อยทีกยา่าษา
๒งกาย
เกมกี
แผนการเรี
้ท้ทบูี่ี่ ร๑๑ยณาการกลุ
เรื
นไหวร่
แผนการเรี
นรู
เรืีวีเ่อ่อป็้สงงุขนการเคลื
การเคลื
นไหวร่
งกาย
่ม:หน่
สาระการเรี
นรูสนุ
้สและศิ
ุขกศึกักบลษาและพลศึ
รณาการกลุ
ศึสุกขษาและพลศึ
ปะ ฬา กษา และศิลปะ
แผนการเรี
้ที่ ๑ระดั
เรื่อบ้ส้สงชัุขุข้นเวลา
าทษา
งกาย
บูบูรรณาการกลุ
ยยนรู
ศึการเคลื
กกษาและพลศึ
ลลปะ
ณาการกลุ
สาระการเรี
นรู
ศึประถมศึ
ษาและพลศึ
ษา
และศิ
ปะ กษาปีที่ ๒
๒ ่อชันไหวร่
่วกโมง
ชั้นประถมศึ
เวลา่ม่มสาระการเรี
๒ ชัยนรู
่วโมง
ษาปีกกระดั
ี่ ๒บและศิ
บูรณาการกลุ
ยนรูบบ้สชัชัุข้น้นศึประถมศึ
กษาและพลศึ
เวลา
๒๒ ชัชั่ว่วโมง
กกษาปี
เวลา่มสาระการเรี
โมง ระดั
ระดั
ประถมศึ
ษาปีกททษาี่ี่ ๒๒และศิลปะ
เวลา แนวการจั
๒ ชั่วโมงดระดั
บชั้นประถมศึ
แนวการจั
กิจกรรมการเรี
ยนรูก้ ษาปีดทกิจี่ ๒กรรมการเรียนรู้
แนวการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยยนรู
แนวการจั
นรูวชี้้ วักดารเรี
ครูชดีแจงตั
ชันปียนรู
และจุ
การเรี
 ครูชีแจงตั
วชีวัดดชักินปีจกรรมการเรี
และจุ
ประสงค์
้ให้นดักประสงค์
เรียนทราบ
ให้ยนรู้ให้นักเรียนทราบ ให้
แนวการจั
ดนปี
กิจกรรมการเรี
ยนรู้ การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ ให้
 ครู
ช
แจงตั
ี
ว
ชี
วั
ด
ชั
และจุ
ด
ประสงค์
ครู
ชีวัดชันปี และจุ
การเรียนรู้ให้อนนเรี
ักเรียยนนทราบ ให้
นัอกนเรี
เรีดประสงค์
ยยนท
นักชเรีีแจงตั
ยนทวาแบบทดสอบก่
น าแบบทดสอบก่

ครู
ช
แจงตั
ี
ว
ชี
วั
ด
ชั
นปี
และจุ
ด
ประสงค์
ก
ารเรี
ย
นรู
ใ
้
ห้
น
ักเรียนทราบ ให้ขภาพของนักเรียนขันน
นักกเรี
นเรียยนน อมของเครื่องแต่
เรีา ยยนท
นทาแบบทดสอบก่
าแบบทดสอบก่
ขันนา
 สออารวจความพร้
นักาเรียน
 ขันัสนน
ารวจความพร้
อมของเครื
่อนเรี
งแต่งกายและสุขภาพของนักงเรีกายและสุ
ยน นักเรียน
นั
ก
เรี
ย
นท
าแบบทดสอบก่
อ
นเรี
ย
น
ให
น
ก
ั
เรี
ย
นทํ
า
แบบทดสอบก
อ
นเรี
ย
น
ขัขันน
า
 สสร่วารวจความพร้
ออมของเครื
งแต่
ขขภาพของนั
กกเรี
ยยนน หนันัารเพื
กกเรี
นนา
ารวจความพร้
มของเครื
งแต่
ภาพของนั
เรีากระดานสองแถว
เรียย่อนน ทากายบริหารเพื่อ
ว่อ่อมกั
นจังงกายและสุ
ดากายและสุ
แถวโดยการจั
ดแถวหน้
มกันจัดแถวโดยการจั
ดร่แถวหน้
กระดานสองแถว
ทากายบริ
ขันนา
อพมของเครื
่องแต่
กงๆเรียกนปฏิ
 ร่สร่อบอุ
ววารวจความพร้
มกั
แถวโดยการจั
แถวหน้
กระดานสองแถว
หหนัารเพื
มกั่นนนร่จัจัาดดงกายให้
แถวโดยการจั
แถวหน้
กระดานสองแถว
ากายบริ
ารเพื
ร่างาากายและสุ
งกายให้
าหรัททบากายบริ
บกัตเรีิกย่อ่อิจนกรรมต่างๆ
ร้อมสดดอบอุ
าหรั
บ่นการฝึ
กปฏิบพัตร้ขิกอภาพของนั
ิจมสกรรมต่
าการฝึ
ร่วมกั่น่นนร่ร่จัาาดงกายให้
แถวโดยการจั
แถวหน้
ากระดานสองแถว
ทาากายบริ
หารเพื่อ
อบอุ
พพร้ร้ออมส
าหรั
กกปฏิ
บบัตัติกิกการเคลื
ิจิจกรรมต่
งกายให้
มสดครู
าหรั
การฝึ
กรรมต่
าทีงๆ
งๆ
อ่อบธิบนไหวร่
บการฝึ
ายและสาธิ
างกายขณะอยู
 อบอุ
ครูอธิบายและสาธิ
ตการเคลื
าปฏิ
งกายขณะอยู
่ก่อับนไหวร่
่ และเคลื
่อนที่โดย ่กับที่ และเคลื่อนที่โดย
อบอุ
่นบร่ายและสาธิ
างกายให้พตร้การเคลื
อมสาหรั่อบนไหวร่
การฝึกาปฏิ
บัติกิจกรรมต่
างๆ
 ครู
อ
ธิ
งกายขณะอยู
่
ก
บ
ั
ที
่
และเคลื
อ
่
ครู
บายและสาธิ
การเคลื
่อนที
นที
ดย
ใช้ส่อ่วนไหวร่
นต่นาักงๆของร่
ักเรียนปฏิ
บัต่โ่โดย
ิตาม
ใช้สอ่วธินต่
างๆของร่าตงกายและให้
เรีายงกายขณะอยู
นปฏิาบงกายและให้
ัติตาม ่กับที่นและเคลื
 ใช้
ครู
อ
ธิ
บ
ายและสาธิ
ต
การเคลื
่
อ
นไหวร่
า
งกายขณะอยู
่
ก
บ
ั
ที
่
และเคลื
อ
่
นที
โ
่
ดย
ส
ว
่
นต่
า
งๆของร่
า
งกายและให้
น
ก
ั
เรี
ย
นปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
างๆของร่
างกายและให้
นักเรีกงปฏิ
ยกลุนปฏิ
ัติต๓าม–่อ๔นไหวร่
 ๓นั–ก๔เรียคนฝึ
นแบ่
คนฝึกางกายประกอบ
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบ
 ใช้
นักสเรี่วยนต่นแบ่
งกลุ่มๆละ
บ่มัตๆละ
ิกบารเคลื
ส
ว
่
นต่
า
งๆของร่
า
งกายและให้
น
ก
ั
เรี
ย
นปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
าม
 นัใช้
ก
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
่
ม
ๆละ
๓
–
๔
คนฝึ
ก
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเคลื
อ
่
นไหวร่
า
งกายประกอบ
นัอุปกเรี
ยนแบ่
งกลุ่ค่มรูสๆละ
–ป๔กรณ์
คนฝึ
กปฏิ่ค้ทบรูี่ สัต๑าธิ
ิการเคลื
่อนไหวร่างกายประกอบ
ตามที
ต ตามใบความรู
้ที่ ๑
กรณ์
ตามที
าธิต๓อุตามใบความรู
 อุนัอุปปกกรณ์
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
่
ม
ๆละ
๓
–
๔
คนฝึ
ก
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเคลื
อ
่
นไหวร่
า
งกายประกอบ
ต
ามที
่
ค
รู
ส
าธิ
ต
ตามใบความรู
ท
้
่
ี
๑
สาธิต ออกก
ตามใบความรู
ครู
นานัาลักงเรีกายพร้
ยนร้้ทอี่ งเพลง
ออกก
าลังกายพร้
อมปรบมือประกอบจังหวะ
 ขันสอน
ครูนกรณ์
านักตเรีามที
ยนร้่คอรูงเพลง
อ๑มปรบมื
อประกอบจั
งหวะ
ขันสอน
ขันสอน
อุ
ป
กรณ์
ต
ามที
่
ค
รู
ส
าธิ
ต
ตามใบความรู
ท
้
่
ี
๑

ครู
น
านั
ก
เรี
ย
นร้
อ
งเพลง
ออกก
าลั
ง
กายพร้
อ
มปรบมื
อ
ประกอบจั
ง
หวะ

ครู
น
านั
ก
เรี
ย
นร้
อ
งเพลง
ออกก
าลั
ง
กายพร้
อ
มปรบมื
อ
ประกอบจั
ง
หวะ
ตามใบความรู
้
ท
่
ี
๒
ท
าใบงานที
่
๐๑
เรื
อ
่
ง
ประโยชน์
ข
องการเคลื
่อนไหว
ตามใบความรู
้
ท
่
ี
๒
ท
าใบงานที
่
๐๑
เรื
อ
่
ง
ประโยชน์
ข
องการเคลื
อ
่
นไหว
ขัขันสอน
นสอน

ครู
น
านั
ก
เรี
ย
นร้
อ
งเพลง
ออกก
าลั
ง
กายพร้
อ
มปรบมื
อ
ประกอบจั
ง
หวะ
ตามใบความรู
้
ท
่
ี
๒
ท
าใบงานที
่
๐๑
เรื
อ
่
ง
ประโยชน์
ข
องการเคลื
อ
่
นไหว
ตามใบความรู
ี่ ๒ ทาใบงานที
่ ๐๑ เรื่องหวะ
ง ประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจั
ร่างกายตามจัง้ทหวะ
ขันสอน
ท

่
ี
๒
ทํ
า
ใบงานที
่
๐๑
เรื
อ
่
ง
ประโยชนของการเคลื
อ่ นไหวร
างกาย
้
ท
่
ี
๒
ท
าใบงานที
่
๐๑
เรื
อ
่
่อนไหว
ร่ตามใบความรู
า
งกายตามจั
ง
หวะ
งหวะ
นแบ่ครูงสกลุาธิง่มตประโยชน์
ๆละ
๓ – ข๔องการเคลื
คน ครูส่อาธิ
ตและแนะนาการเคลื่อนไหว
 ร่นัากงกายตามจั
เรียนแบ่งกลุ
่มๆละ ๓นั–ก๔เรียคน
และแนะน
าการเคลื
นไหว
งหวะ
 นัร่นัร่าากกงกายตามจั
เรี
่ม่มๆละ
๔๔เรีคน
สสาธิ
เรียยนแบ่
นแบ่งงกลุ
กลุ
ๆละ
ครู
าธิบตตั และแนะน
และแนะน
าการเคลื
นไหว
งิกหวะ
เรีาการเคลื
ยนฝึกางกายตาม
ปฏิ่อ่อนไหว
บัติการเคลื่อนไหวร่างกายตาม
งกายประกอบจั
งหวะ๓๓ร่นั––ากงกายประกอบจั
ยคนนฝึครู
กปฏิ
ารเคลืนั่อกนไหวร่
 ร่นัร่จัาางกงกายประกอบจั
เรี
ย
นแบ่
ง
กลุ
่
ม
ๆละ
๓
–
๔
คน
ครู
ส
าธิ
ต
และแนะน
าการเคลื
อ
่
นไหว
ง
หวะ
นั
ก
เรี
ย
นฝึ
ก
ปฏิ
บ
ั
ก
ิ
ารเคลื
่
อ
นไหวร่
า
งกายตาม
งกายประกอบจั
เรียนฝึากงถู
บวิธัตีแิกล้ารเคลื
า่มงกายตาม
วส่งตั่อวนไหวร่
แทนกลุ
ออกมาแสดงให้เพื่อนชม
หวะอย่างถูกวิธีแงล้หวะ
วส่งจันัตังกวหวะอย่
แทนกลุ
่มปฏิกออกมาแสดงให้
เพื่อนชม
งกายประกอบจั
ง
หวะ
นั
ก
เรี
ย
นฝึ
ก
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารเคลื
่
อ
นไหวร่
า
งกายตาม
จัร่จัางงหวะอย่
า
งถู
ก
วิ
ธ
แ
ี
ล้
ว
ส่
ง
ตั
ว
แทนกลุ
ม
่
ออกมาแสดงให้
เ
พื
่
อ
นชม
งถูกนวิสรุธีแปล้ความรู
วส่งนัตักว้แเรีแทนกลุ
่ม นออกมาแสดงให้
เพื่อนชม
ยนร่วมกั
สรุทปี่ได้ความรู
้และประโยชน์
ที่ได้รับจากการเคลื่อนไหว
 นักหวะอย่
เรียนร่วามกั
ละประโยชน์
รับจากการเคลื
่อนไหว
จั
ง
หวะอย่
า
งถู
ก
วิ
ธ
แ
ี
ล้
ว
ส่
ง
ตั
ว
แทนกลุ
ม
่
ออกมาแสดงให้
เพื่อนชม
 นันัร่ากกงกายตามจั
เรี
ย
นร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
ความรู
แ
้
ละประโยชน์
ท
ไ
่
ี
ด้
ร
ั
บ
จากการเคลื
อ
่
นไหว
เรียนร่วมกังนหวะ
สรุปความรู
้แายเพิ
ละประโยชน์
ทอี่ไมทั
ด้ครู
รับงแนะน
หวะ
อจากการเคลื
ธิบายเพิ
่มเติ่อมนไหว
อมทังแนะน
าการเคลื่อนไหวที่
ครูอร่ธิาบงกายตามจั
่มเติมงพร้
าการเคลื
่อพร้นไหวที
่
ปยนร่วมกังนหวะ
ขันสรุป
ขันสรุป
 ขันสรุ
นัร่ร่ถูาากกงกายตามจั
เรี
สรุ
ป
ความรู
แ
้
ละประโยชน์
ท
ไ
่
ี
ด้
ร
ั
บ
จากการเคลื
อ
่
นไหว
่ม่มเติ
ออมทั
งแนะน
าการเคลื
่อ่อูกนไหวที
่่ หน้านักเรียนบอกเลิ
งกายตามจั
งหวะ ครู
ครูออถูธิธิกบบต้่อายเพิ
ายเพิ
เติมมถพร้
พร้
มทั
งแนะน
าการเคลื
นไหวที
อ
งและโทษจากการเคลื
่
อ
นไหวไม่
ถ
ต้
อ
ง
หั
ว
กแถว
ต้
อ
งและโทษจากการเคลื
นไหวไม่
ู
ก
ต้
ง
หั
ว
หน้
า
นั
ก
เรี
ย
นบอกเลิ
ก
แถว
ขัขันสรุ
ป
นสรุป
ร่ถูทุากกงกายตามจั
ง
หวะ
ครู
อ
ธิ
บ
ายเพิ
ม
่
เติ
ม
พร้
อ
มทั
งแนะน
าการเคลื
อ
่
นไหวที
่
ถู
ต้
อ
งและโทษจากการเคลื
่
อ
นไหวไม่
ถ
ู
ก
ต้
ง
หั
ว
หน้
า
นั
ก
เรี
ย
นบอกเลิ
ก
แถว
ต้คนเดิ
องและโทษจากการเคลื
่อนไหวไม่
อง าหังเป็
วหน้นาระเบี
นักเรียยบนบอกเลิกแถว
นเข้าห้องอย่างเป็ทุกนคนเดิ
ระเบี
ยนบเข้าถหู้กอต้งอย่
ขันสรุป
องและโทษจากการเคลื
่อนไหวไม่
ถูกต้อง หัวหน้านักเรียนบอกเลิกแถว
ทุถูกต้คนเดิ
นนเข้
ห้ห้อองอย่
ระเบี
ยยบบกรรม
คนเดิ
เข้กาารรม
งอย่าางเป็
งเป็สังนนเกตพฤติ
ระเบี
 ทุสังกเกตพฤติ
คนเดินเข้าห้องอย่างเป็นระเบียบ
 สัทุสังงกเกตพฤติ
เกตพฤติกกรรม
รรม  ตรวจผลงาน
 ตรวจผลงาน
นผลกรรม
วัดและประเมินผล วัดและประเมิ
วัดและประเมินผล
 ตรวจผลงาน
สัตรวจผลงาน
งเกตพฤติ

ประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์

ประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์
วัวัดดและประเมิ
น
ผล
และประเมินผล
ตรวจผลงาน
 ประเมิ
นนคุคุณ
นนพึพึตรวจแบบทดสอบก่
งประสงค์
ณลัลักกษณะอั
ษณะอัอนเรี
วัดและประเมินผล
อนเรียน
 ประเมิ
ตรวจแบบทดสอบก่
ยงประสงค์
น
 ตรวจแบบทดสอบก่
ประเมิ
น
คุ
ณ
ลั
ก
ษณะอั
น
พึ
ง
ประสงค์
อ
นเรี
ย
น
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

๑๒๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

- มีวินัย

คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๑. เคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ และขณะ
เคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ และ
เคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะได้
๒.ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย
การเดิน การวิ่ง การกระโดดอย่างปลอดภัยได้

ทักษะ

๓.บอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
ร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้า
กับจังหวะที่มีต่อสุขภาพได้

๒.ควบคุมร่างกายขณะที่อยู่กับที่ เคลือ่ นที่ โดย
ใช้อุปกรณ์ประกอบ และทักษะการเคลื่อนไหว
ได้

๑.เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยูก่ ับที่ เคลื่อนที่ได้

จุดประสงค์
ความรู้

-การเคลื่อนไหว การควบคุมร่างกายขณะอยู่กับ
ที่ เคลือ่ นที่ โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
-การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง

ขอบเขตเนื้อหา

๖. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ ๑ ร่วมกัน
๗.นักเรียนร้องเพลงออกกาลังกาย ตามครู จากนั้นนักเรียนร้องเพลงพร้อมกันและปรบมือประกอบจังหวะเพลง
๘.ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะการปรบมือ ครูแนะนาและสาธิต
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
๙.นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันออกแบบการเคลื่อนไหวนอกเหนือจากที่ครูอธิบาย จากนั้นทุกคนฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะ แล้วทาใบงานที่ ๐๑ เรื่องประโยชนของการเคลื่อนไหวรางกาย
ขั้นสรุป
๑๐.
๑๒. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทัง
แนะนาการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและโทษจากการเคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง
๑๑.
๑๓. ครูบอกเลิกแถว เน้นยานักเรียนทุกคนต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยการทาความสะอาดร่างกาย แล้วเดินแถวเข้า
ห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ

ร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆดังนีส้ ะบัดข้อเท้า สะบัดมือ หมุนเอวฯลฯ

ขั้นสอน
๒.ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ จากนั้นครูอธิบายหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น
ตามใบความรู้ที่ ๑
๓. ครู
ละ ๓
ครูสสาธิ
าธิตตการเคลื
การเคลื่อ่อนไหวร
นไหวร่าางกายขณะอยู
งกายขณะอยูก่กับับทีที่ ่ เคลื
เคลื่อ่อนที
นที่โ่โดยใช
ดยใช้ออุปุปกรณ
กรณ์ ให
ให้นนักักเรีเรียยนดู
นดู แล
แล้ววแบ
แบ่งงนันักกเรีเรียยนออกเป
นออกเป็นนกลุ
กลุม่มๆๆละ
บัตบิกตั ารเคลื
นไหวร่าางกาย
งกายขณะนั
ขณะนักเรีกเรียนฝ
ยนฝึ
กปฏิ
ูแลอย่
๓– ๔– ๔คนคนฝึกฝปฏิ
กปฏิ
กิ ารเคลื่อนไหวร่
อ่ นไหวรางกายตามใบความรู
างกายตามใบความรู้ทท ี่ ่ี ๑๑ เรื่องการเคลือ่ นไหวร
กปฏิ
บตั บคิ ัตรูิคดรูแู ดลอย
าง าง
ใกล้ชิด เมื่อพบเห็นนักเรียนคนใดปฏิบัติไมม่ถูกตต้องก็ชว่ ยแก
ยแก้ไขทันที
ใกล
๔.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย
(ชั่วโมงที่ ๒)
๕.สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนนักเรียนร่วมกันจัดแถวหน้ากระดานสองแถวทากายบริหารเพื่ออบอุ่น

๑.สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนนักเรียนร่วมกันจัดแถวหน้ากระดานสองแถวทากายบริหารเพื่ออบอุ่น
ร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆดังนีส้ ะบัดข้อเท้า สะบัดมือ หมุนเอวฯลฯ

ขั้นนา

ทดสอบก่อนเรียน นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน

(ชั่วโมงที่ ๑)

การวัดและประเมินผล
๑.ประเมินความรู้เรื่องการเคลื่อนไหว
การควบคุมร่างกายขณะที่อยู่กับที่ เคลื่อนที่
โดยใช้อุปกรณ์ประกอบ
๒. ประเมินทักษะในการปฏิบัตกิ ารควบคุม
เรื่องการเคลื่อนไหวการรับแรง การใช้แรง
และความสมดุล
๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องการ
เคลื่อนไหวร่างกาย
๔.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.ทดสอบก่อนเรียน
๒.สังเกตพฤติกรรม
๓.ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑.แบบทดสอบก่อนเรียน
๒.แบบประเมินพฤติกรรม
๓.แบบประเมินผลงาน
๔.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑.ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓. ทาแบบทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

๑.
ที่ ๐๑ เรืด ่อ(ประโยชน์
งประโยชนขของการ
องการ
๑.ทใบความรู
าแผนผังความคิ
นไหวร่างกาย
งกายตามจังหวะ)
เคลื่อนไหวร

ภาระงาน/ ชิ้นงาน

๑.แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบความรู้สาหรับครู
๓. ใบงาน

สื่อ /แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ: หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข:หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬาแผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



ใบงานที่ ๐๑





บ ๒.๒/ผ ๑-๐๑
บ ๒.๒/ผ ๑-๐๑

เรื่อง ประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
โดยทาแผนผังความคิดพร้อมทังตกแต่งและระบายสีให้สวยงาม

ดด้าานร
นร่าางกาย
งกาย

ประโยชน์
การเคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะ
นอารมณ
ด้ดาานอารมณ์

ชื่อ…………………………........................................……………………….ชัน……………………………..……
วันที…่ ………..........................……………………….กลุ่ม………….....…….............................……………

๑๒๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู

เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกาย

ลักษณะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้นของร่างกาย
การเคลื่อนไหวเบืองต้
คือการเคลื
่อนไหวแบบไม่
้องตนของร่
ของรางกายโดยทั่วไปมี 2 2ลักษณะ
ลักษณะ
คือการเคลื
่อนไหวแบบ
เคลื
่อนที
่และการเคลื
่อนไหวแบบเคลื
่อนที
่ ่
ไมเคลื
่อนที
่และการเคลื
่อนไหวแบบเคลื
่อนที
1. การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ เป็นการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวโดยที่
ร่างกายอยู่กับที่ เช่น การอ้าปาก หุบปาก การยกไหล่ขึนลง การกระพริบตา เป็นต้น ส่วน
ท่าทางในการปฏิบัติภารกิจประจาวันและท่าทางที่ใช้ในการออกกาลังกาย เล่นกีฬาโดยทั่วไปดังนี
การก้ม คือการงอพับตัวให้ร่างกายส่วนบนลงมาใกล้กับส่วนล่าง
การยืดเหยียด คือ การเคลื่อนไหวในทางตรงข้ามกับการก้ม โดยพยายามยืดเหยียด
กล้ามเนือให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
การบิด คือ การทาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบิดไปจากแกนตัง เช่น การบิดลาตัว
การดึง คือ การพยายามทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาหาร่างกายหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
การดัน คือ การพยายามทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ห่างออกจากร่างกาย เช่น การดันโต๊ะ
การเหวี่ยง คือ การเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยหมุนรอบจุดให้เป็นเส้นโค้งหรือรูป
วงกลม เช่น การเหวี่ยงแขน
การหมุน คือ การกระทาที่มากกว่าการบิด โดยกระทารอบ ๆ แกน เช่น การหมุนตัว
การโยก คือ การถ่ายนาหนักตัวจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่ง โดยเท้า
ทังสองแตะพืนสลับกัน
การเอียง คือ การทิงนาหนักไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ถ่ายนาหนัก เช่น ยืนเอียงคอ
การสั่นหรือเขย่า คือ การเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซา ๆ
ต่อเนื่องกัน เช่น การสั่นหน้า เขย่ามือ สั่นแขนขา
การส่าย คือ การบิดไปกลับติดต่อกันหลาย ๆ ครัง เช่น การส่ายสะโพก ส่ายศีรษะ
2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ได้แก่
การเดิน ( walk) การวิ่ง (Run) การกระโดดเขย่ง (Hop) การกระโดด ( Jump )
การกระโจน (Leap)
การ( Leap)
กระโดดสลับเท
บเท้า า(Skip)
( Skipการสไลด
) การสไลด์
( Slide
) การควบม้
การกระโดดสลั
(Slide)
การควบม
า า(
Gallop
(Gallop))
การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ คือ การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจาก
ตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง หรือการเคลื่อนไหวร่างกายเพียงบางส่วน โดยมีอุปกรณ์
ประกอบการเคลื่อนไหว เช่น การนั่ง การเดิน การยืน การกระโดด เป็นต้น

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์โดยการเดิน
๑. การเดินผ่านช่องกาแพงทุกคนจะต้องเดินผ่านโดยไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายสัมผัสกับผนังของกาแพง

๒. การเดินผ่านช่องว่างระหว่างโต๊ะทุกคนจะต้องเดินผ่านโดยไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายสัมผัสกับโต๊ะ

๓. การเดินวิบากทุกคนจะต้องเดินบนจุดหรือวงกลมที่กาหนดให้และต้องเดินบน
คานไม้ที่กาหนดให้เพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

๔. เดินบนคานไม้ให้กางแขนออกเพื่อช่วยในการทรงตัวขณะเดินอยู่บนคานไม้แล้วเดินไป
บนคานไม้ เมื่อเดินถึงปลายด้านหนึ่งให้เดินกลับมายังจุดเริ่มต้น

๑๒๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์โดยการยืน
การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์โดยการยืน
๑. ขว้างบอลไกลกับคู่ ให้จับคู่กันยืนห่างกันประมาณ ๕ – ๖ เมตร แล้วขว้างบอลมือเดียว
๑. ขว้างบอลไกลกับคู่ ให้จับคู่กันยืนห่างกันประมาณ ๕ – ๖ เมตร แล้วขว้างบอลมือเดียว
หรือสองมือก็ได้ให้กับคู่ตนเอง
หรือสองมือก็ได้ให้กับคู่ตนเอง

๒. ขว้างบอลให้ถูกคนในวงแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ ยืนเป็นวงกลม
๒. ขว้างบอลให้ถูกคนในวงแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑ ยืนเป็นวงกลม
กว้าง ๘ – ๑๐ เมตร มีลูกบอล ๑ ลูก กลุ่มที่ ๒ ยืนอยู่ในวงกลม กว้าง ๓ – ๔ เมตร
กว้าง ๘ – ๑๐ เมตร มีลูกบอล ๑ ลูก กลุ่มที่ ๒ ยืนอยู่ในวงกลม กว้าง ๓ – ๔ เมตร
คอยหลบลูกบอลที่ทีมที่ ๑ ขว้างใส่ คนใดถูกลูกบอล ให้ออกจากวง ครูจับเวลาแล้ว
คอยหลบลูกบอลที่ทีมที่ ๑ ขว้างใส่ คนใดถูกลูกบอล ให้ออกจากวง ครูจับเวลาแล้ว
เปลี่ยนกันขว้าง
เปลี่ยนกันขว้าง

๓. ขว้างบอลให้ถูกเป้า แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ยืนอยู่หลังเส้นเริ่มห่างจากเป้า ๘ –_
๓. ขว้างบอลให้ถูกเป้า แบ่งนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ยืนอยู่หลังเส้นเริ่มห่างจากเป้า ๘ – ๑๐ เมตร
๑๐
๑๐ละกลุมมีลูกบอล ๓ ลูก โดยหนึ่งคนปาไดหนึ่งลูก แลวเปลี่ยนคนตอไปปาเปาตอขวางลูกบอล
แต
เมตร แต่ละกลุ่มมีลูกบอล ๓ ลูก โดยหนึ่งคนปาได้หนึ่งลูก แล้วเปลี่ยนคนต่อไปปาเป้า
เมตร
แต่ละกลุ
๓ ลูก โดยหนึ่งคนปาได้หนึ่งลูก แล้วเปลี่ยนคนต่อไปปาเป้า
ให
๓ ่มมีลถูกูกบอล
ต่อถูกขว้เปาางลูทั้งกบอลให้
เป้าทัง ๓
ต่อ ขว้างลูกบอลให้ถูกเป้าทัง ๓

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

๔. ปาเป้าเดี่ยวกาหนดเป้าที่จะให้ปา โดยให้คนปายืนอยู่หลังเส้นเริ่มห่างจากเป้า ๘ – ๑๐
เมตร แต่ละคน ปาได้ ๑๐ ครัง

๕. โยนบอลสูงยืนถือลูกบอลหนึ่งลูกในมือ เมื่อได้สัญญาณให้โยนลูกบอลให้สูงแล้วคอยรับ
ลูกบอลไว้ไม่ให้ตกพืน

๖. กลิ้งงบอลผ่
บอลผานอุโมงค
าแถวตอนลึกกนอนราบกั
นอนราบกับบพืพืนระยะห่
้นระยะหางกั
างกันน๑ ๑ช่วงแขนคน
ชวงแขนคน
มงค์ ยืนยืนเข้เขาแถวตอนลึ
หัว อลูกบอล แลวใหสัญญาณ คนในแถวยกตัวขึ้นจึงกลิ้งบอลลอดอุโมงคคนที่อยู
หัวแถวถื
แถวถือลูบกลูบอล
ญาณ
คนในแถวยกตั
วขึนจึงกลิ
งบอลลอดอุโมงค์คนที่อยู่
ปลายแถวรั
กบอลแล้แลวให้
ววิส่งัญมาหั
วแถวทํ
าติดตอกันจนครบทุ
กคน
ปลายแถวรับลูกบอล แล้ววิ่งมาหัวแถวทาติดต่อกันจนครบทุกคน




๑๒๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์โดยการวิ่ง
๑. วิ่งข้ามขา
คนแรกนั่งงอเข
งอเข่าขวา ส่สววนขาซ้
นขาซาายเหยี
ยเหยียยดตรง
ดตรง คนที
คนที่สองนั
่สองนั่งต่่งตอเท้
อเทาโดยเหยี
าโดยเหยียดขาตรงให้
ยดขาตรงใหเทา
เท้
ตังตรง
าขวาวางบนปลายเท้
ตั้งาตรง
ยกเทยกเท้
าขวาวางบนปลายเท
าซาายซ้าย
นั่งห่หางกันหนึ่งช่ชวงแขน และคนที่วิ่งขข้ามจะต
มจะต้องวิ่งขข้ามจนถึงคนสุดทท้าย

๒. วิ่งข้ามแขน
คนแรกนั่งเหยียดขาตรงปลายเท้าตังตรง ยกเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายและมือซ้ายวางบนปลาย
คนแรกนั่งเหยียดขาตรงปลายเทาตั้งตรง ยกเทาขวาวางบนเทาซายและมือซายวางบน
เท้า
ปลายเทาซาย คนทีส่ องนัง่ เหยียดขาตรงปลายเทาตัง้ ตรง ยกเทาขวาวางบนเทาซายและมือขวา
ซ้าย คนที่สองนั่งเหยียดขาตรงปลายเท้าตังตรง ยกเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายและมือขวาวางบน
วางบนปลายเท
าขขวาอซ้และมื
อซายวางบนมื
่วิ่งอขงวิ
ามจะต
องวิ่งขงคนสุ
ามจนถึ
ปลายเท้
าขวา และมื
ายวางบนมื
อขวาคนทีอขวาคนที
่วิ่งข้ามจะต้
่งข้ามจนถึ
ดท้งาคนสุ
ย ดทาย

๓. วิ่งข้ามท่อนไม้
ยืนอยู่หลังเส้นเริ่ม เมื่อได้สัญญาณให้วิ่งข้ามท่อนไม้ ที่วางเรียงห่างกันประมาณ ๓ – ๔ เมตร
เมตร

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

๔. วิ่งข้ามเชือก
ยืนตังแถวหลังเส้นเริ่มให้ห่างจากเชือกเส้นแรก ๓ – ๕ เมตร ความสูงของเชือก ๓๐
๓๐
ญญาณให
ขามเชื
ละคน
เซนติเซนติ
เมตรเมตร
เมื่อเมืได้่อยไดินสัยินญสัญาณให้
เริ่มเวิริง่มข้วิา่งมเชื
อกทีอกที
ละคน

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์โดยการกระโดด
กระโดดขาามหลั
มหลังงคนแรกก้
คนแรกก
๑. กระโดดข้
มตัมวมืตัอวมืดันอดัพืนพื้นเทาชิดและคนที่สองกมตัวใหลําตัวขนานกับพื้น
เท้
และคนที
ให้ล่จาตัะกระโดดยื
วขนานกับนพืหนางจากคนแรก
ยืนห่างกันหนึ๓่งช่วเมตร
งแขน เมื
คนที
่จะกระโดด
ยืนาหชิาดงกั
นหนึ่งช่สวองก้
งแขนมตัวคนที
่อกระโดดข
ามถึงคน
ยืสุนดทห่ายให
งจากคนแรก
เมื่ออกระโดดข้
คนสุดท้บาพืยให้
ก้มตัวาดัมืบอดันใหพืกนหรื
อก้มตัามจนครบ
วให้
กมตัว มื๓อดัเมตร
นพื้นหรื
กมตัวใหลาํามถึ
ตัวงขนานกั
้นตามลํ
ระโดดข
ลทุาตักคน
ว
ขนานกับพืนตามลาดับ ให้กระโดดข้ามจนครบทุกคน

๒. กระโดดข้ามยาง สองคนยืนจับหนังยางให้ตึง
ความสูงระดับเข่า แล้วให้แต่ละคนกระโดดข้ามทีละคน
คนใดกระโดดไม่ข้ามให้เปลี่ยนเป็นคนจับหนังยางแทน
เมื่อกระโดดข้ามจนครบทุกคนแล้วให้เพิ่มระดับ
ความสูงขึนตามที่ตกลงกัน

๑๓๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่โดยการกระโดด
๑. กระโดดตบมือเหนือศีรษะยืนตัวตรงแขนแนบลาตัว
กระโดดแยกเท้าพร้อมกับตบมือเหนือศีรษะขณะลอยตัว
อยู่ในอากาศ ควรเริ่มทาช้าๆ ก่อน แล้วเพิ่มความเร็วขึน

ซ้าย

๒. กระโดดยกเข่าสูงยืนตัวตรงเท้าแยกห่างกันเล็กน้อย
แขนแนบลาตัว กระโดดยกตัวให้พ้นจากพืนยกเข่าซ้าย
ให้สูง โดยขาส่วนบนขนานกับพืน พร้อมมกับยกแขนขวาขึน
เพื่อรักษาการทรงตัวแล้วลงสู่พืน เปลี่ยนเป็นกระโดด
ยกเข่าขวาให้สูง ขาส่วนบนขนานกับพืน พร้อมกับยกแขนซาย

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับครู

เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้เข้ากับจังหวะ
ของเพลง โดยส่งเสริมให้มีการแสดงออก ยึดความมีวินัย ทาให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ
และพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กัน
๑. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทางที่กาหนดให้
ในเพลง ซึ่งจะทาให้ได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความเพลิดเพลินจากเสียงเพลงอีกด้วย
๑) การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงออกกาลังกาย
เพลงออกกาลังกาย
ทานอง เพลงออกกาลัง
ออกกาลังด้วยการร้องราทาเพลง
ให้ครืนเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
ราร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องราทาเพลง
ฝึกทาท่าทางประกอบเพลง ดังนี
เนื้อเพลง
ท่อนที่ ๑
ออกกาลังด้วยการร้องราทาเพลง
ท่อนที่ ๒
ให้ครืนเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ
ท่อนที่ ๓
ราร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย
ท่อนที่ ๔
แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องราทาเพลง

๑๓๒

ท่าทางประกอบเพลง
- แตะปลายเท้าซ้ายข้างหน้า ๒ ครัง
แล้วย่าเท้าอยู่กับที่ ๓ ครัง (ซ้าย – ขวา – ซ้าย)
- แตะปลายเท้าขวาข้างหน้า๒ครัง
แล้วย่าเท้าอยู่กับที่ ๓ ครัง (ขวา - ซ้าย – ขวา)
- เดินไปข้างหน้า ๔ ก้าว เริ่มก้าวจากเท้าซ้ายก่อน
- ยกเท้าซ้ายแตะข้างหน้า ๑ครัง
แล้วแตะข้างหลัง ๑ ครัง ย่าเท้าอยู่กับที่ ๓ ครัง
โดยเริ่มจากเท้าซ้ายก่อน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ดนตรีประกอบท่ากายบริหาร ดนตรีที่ใช้ประกอบท่ากายบริหารมีหลายรูปแบบ ดนตรีจังหวะ
เพลงมาร์ช เป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช้ประกอบท่ากายบริหารซึ่งมีลักษณะดังนี
๑. ใน ๑ ห้องเพลงมี ๔ จังหวะ ทุกจังหวะเป็นจังหวะเร็วทังหมด คือ เร็ว – เร็ว – เร็ว – เร็ว
๒. จังหวะเพลงมาร์ช ใช้เสียงกลองเป็นเครื่องให้จังหวะ ใน ๑ ห้องเพลง จะมีเสียงกลองตี ดังนี
จังหวะที่ ๑
จังหวะที่ ๒
จังหวะที่ ๓
จังหวะที่ ๔
ตึ้ง
ตึ้ง
ตึ้ง
๓. จังหวะที่ ๔ เสียงกลองจะเว้นไปหนึ่งจังหวะแล้วจึงเริ่มต้นใหม่จนจบเพลง
๒. การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะแบบเดี่ยว
๑) เอียงตัวปรบมือ ให้เอียงตัวไปทางซ้ายแล้วปรบมือทางซ้าย ๑ ครัง จากนันเอียงตัวไปทางขวา แล้ว
ปรบมือทางขวา ๑ ครัง ทาเช่นนีหลาย ๆ ครัง
๒) โค้งตัวปรบมือ ให้ปรบมือ ๓ ครัง แล้วโค้งตัวทางซ้าย ปรบมือ ๓ ครัง แล้วโค้งตัวทางขวา ปรบมือ
๓ ครัง แล้วโค้งตัวข้างหน้า ทาเช่นนีหลาย ๆ ครัง
๓) ผงกศีรษะปรบมือ ปรบมือ ๓ ครังแล้วผงกศีรษะ ๒ ครัง ทาเช่นนีหลาย ๆ ครัง
๔) ยืนปรบมือส่ายสะโพก ปรบมือ ๑ ครัง แล้วส่ายสะโพกไปทางซ้ายมือ ๑ ที ปรบมือ ๑ ครัง แล้ว
ส่ายสะโพกไปทางขวามือ ๑ ที ทาเช่นนีหลาย ๆ ครัง
๕) กระโดดเท้าคู่อยู่กับที่ตามจังหวะ กระโดดเท้าคู่ขึนลงอยู่กับที่พร้อมกับปรบมือให้เข้ากับจังหวะ
๖) กระโดดเท้าคู่เคลื่อนที่ตามจังหวะกระโดดเท้าคู่ไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวา พร้อม
กับปรบมือให้เข้ากับจังหวะ
๗) กระโดดขาเดียวตามจังหวะ กระโดดด้วยขาข้างเดียว ส่วนขาอีกข้างหนึ่งให้ยกขึน พร้อมกับ
ปรบมือ ทาสลับซ้ายขวาไปเรื่อย ๆ
๘) กระโดดเขย่งปรบมือใต้ขา กระโดดด้วยขาเพียงข้างเดียว พร้อมกับปรบมือใต้ขาทาสลับ ขาซ้าย
ขวาให้เข้ากับจังหวะ
๙) กระโดดเคลื่อนที่ตามจังหวะปรบมือ กระโดดเขย่งไปข้างหน้าติดกัน ๓ ครัง พร้อมกับปรบมือให้
เข้ากับจังหวะ
๑๐) แกว่งแขนอยู่กับที่ ยืนตรงปล่อยแขนทัง ๒ ข้าง เหยียดลงข้างลาตัว แล้วแกว่งแขนซ้าย ไป
ด้านหน้
า ทาาสลั
ๆ ครัๆง ครั้ง
ไปด
านหน
ทําบสลักันบหลาย
กันหลาย
๑๑) ย่าเท้าอยู่กับที่ ยืนตรง มือเท้าสะเอวแล้วยกขาซ้ายขึนและย่าลงบนพืนในตาแหน่งที่ยืนอยู่เดิม
จากนันยกขาขวาขึนและย่าลงบนพืนในตาแหน่งที่ยืนอยู่เดิมย่าเท้าสลับกันหลาย ๆ ครัง
๑๒) ย่าเท้าแกว่งแขนอยู่กับที่ให้เข้ากับจังหวะ ย่าเท้าและแกว่งแขนให้พร้อมกัน โดยเมื่อเริ่ม ย่าเท้า
จะให้จังหวะโดยพูด “ซ้าย ขวา ซ้าย ซ้าย ขวาซ้าย” เมื่อพูด “ซ้าย” ให้ย่าเท้าซ้ายลงพืน เมื่อพูด “ขวา”
ให้ย่าเท้าขวาลงพืน (ช่วงเว้นวรรคก่อนที่จะเริ่มพูด “ซ้าย ขวา ซ้าย” ใหม่ ให้ทุกคนย่าเท้าขวาลงพืน)
๑๓) เดินให้เข้ากับจังหวะ เดินไปข้างหน้า ๕ ก้าว และถอยหลัง ๕ ก้าว ขณะเดินให้ปรบมือไปด้วยหรือ
ให้ครูเคาะจังหวะให้ได้
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓

ประโยชน์ในการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
๑. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น เดิน วิ่ง กระโดดโลดเต้น ชูมือ หมุนตัว
ส่ายเอว สามารถพัฒนาทักษะในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ช่ ว ยให้ สุ ข ภาพร่ า งกายของเด็ ก แข็ ง แรง และพั ฒ นาอวั ย วะทุ ก ส่ ว นของเด็ ก ให้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างดี
๓. การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการให้แก่เด็กช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง
๔. เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมมีความสามัคคีและปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของกลุ่ม
๕. การที่ เ ด็ ก ได้ เ คลื่ อ นไหวร่ า งกายตามจั ง หวะเพลง และเสี ย งดนตรี นั น ช่ ว ยให้ เ ด็ ก
สนุกสนาน เบิกบาน ผ่อนคลายความเครียด ซึ่งเป็นผลที่ทาให้เด็กเป็นคนมีอารมณ์ดี ยิมแย้ม
แจ่มใส
๖. การร้อง เต้น เล่นสนุกช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก
ที่มา : http://guru.google.co.th

๑๓๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
ก. เท้า
ข. ส้นเท้า
ค. ปลายเท้า
๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่ง
ก. ความแข็งแรง
ข. ความว่องไว
ค. ความพร้อมเพรียง
๓. ข้อใดเป็นการออกกาลังข้อเท้า
ก. กระโดดกบ
ข. โยนบอล
ค. ขว้างสิ่งของ
๔. กิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับการทรงตัวมากที่สุด
ก. วิ่งไล่จับ
ข. เดินบนถังนามัน
ค. โยนลูกบอลลงห่วง
๕. การขว้างบอล เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนใด
ก. ขาและมือ
ข. แขนและเท้า
ค. แขนและมือ
๖. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
ข. เหยาะ ๆ วิ่ง เดิน
ค. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง

๗. การปาเป้าควรใช้แขนข้างใด
ก. ข้างขวา
ข. ข้างซ้าย
ค. ข้างที่ถนัด
๘. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะเพลง
ก. ฝึกเดิน - จังหวะเพลง
ข. ฝึกวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ค. ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
๙. การเคลื่อนไหวตามจังหวะต้องอาศัยความสัมพันธ์
ของอวัยวะต่าง ๆ กับสิ่งใด
ก. ตา
ข. ปาก
ค. หู
๑๐. การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
ออกกาลังกาย เป็นการฝึกเคลื่อนไหวแบบใด
ก. แบบอยู่กับที่
ข. แบบเคลื่อนที่
ค. แบบโยกตัว

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
เฉลย ป.๒
๑) ค
๒) ค
๓) ก
๔) ข
๕) ค
๖) ค
๗) ค
๘) ข
๙) ค
๑๐) ข

๑๓๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๕ คะแนน)

ความคล่องแคล่วและการทรงตัว

การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์

ชื่อ-สกุล

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลือ่ นที่

พฤติกรรมนักเรียน

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กบั ที่

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชา.........................................................ชันประถมศึกษาปีที่ …..
วันที่................เดือน....................................................พ.ศ. .....................
******************************
คาชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินนักเรียนโดยใช้วิธี
สังเกตในขณะดาเนินการสอน แล้วใส่คะแนนให้ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริงของนักเรียนตามระดับคะแนน
ดังนี
๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนน ๙ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านการประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน
๑.การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่
๒. การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่
๓. การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบอุปกรณ์
๔. การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะเพลง
๕.ความคล่องแคล่วและ
การทรงตัว

๑๓๘

ระดับคะแนน
๓
๒
มีการเคลื่อนไหว
มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายขณะอยู่กับที่ ขณะอยู่กับที่โดยมีการ
ด้วยตนเอง ถูกต้อง
แนะนาบ้างเล็กน้อย
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายขณะเคลื่อนที่ ขณะเคลื่อนที่โดยมีการ
ด้วยตนเองถูกต้อง
แนะนาบ้างเล็กน้อย
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายประกอบ
ประกอบอุปกรณ์โดยมี
อุปกรณ์ด้วยความ
การแนะนาบ้างเล็กน้อย
คล่องแคล่วถูกต้อง
มีการเคลื่อนไหว
มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ร่างกายตามจังหวะ
ตามจังหวะเพลง
เพลงถูกต้อง
สนุกสนาน โดยมีการ
สนุกสนาน
แนะนาบ้างเล็กน้อย
มีความคล่องแคล่ว
มีความคล่องแคล่วและ
และทรงตัวได้ดี
ทรงตัวได้ดี ถูกต้อง
ถูกต้อง
เป็นบางครัง

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑
มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะอยู่กับที่โดยมีการ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ขณะเคลื่อนที่โดยมีการ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบอุปกรณ์โดยมี
การแนะนาเป็นส่วนใหญ่
มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะเพลง
สนุกสนาน โดยมีการ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
มีความคล่องแคล่วแต่
ทรงตัวได้ไม่ดี

๒

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๕ คะแนน)

การตกแต่งภาพการเคลื่อนไหวอย่างสวยงาม

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั ิกิจกรรม

การเป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี

ชื่อ-สกุล

การให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ

รายการปฏิบัติ

ทางานที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชา.........................................................ชันประถมศึกษาปีที่ …….
วันที่................เดือน.............................................พ.ศ. ...............
***************************
คาชี้แจง เพื่อประเมินผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระดับคะแนน ดังนี
๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนน ๙ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านการประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒
๑. ทางานที่ได้รับมอบหมาย ตังใจทางานที่ได้รับ
ตังใจทางานที่ได้รับ
เต็มความสามารถ
มอบหมาย ผลงานดี มอบหมาย ผลงานดี
ไม่มีรอยขีดฆ่า
มีรอยขีดฆ่าเล็กน้อย
เสร็จตามกาหนดเวลา เสร็จตามกาหนดเวลา
๒. การให้ความร่วมมือกับ รับผิดชอบงานที่ได้รับ รับผิดชอบงานที่ได้รับ
หมู่คณะ
มอบหมายจากกลุ่ม
มอบหมายจากกลุ่มเป็น
อย่างสม่าเสมอ
ส่วนมาก
๓. การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ รู้จักปฏิบัติตนตาม
รู้จักปฏิบัติตนตาม
ดี
บทบาทหน้าที่อย่าง บทบาทหน้าที่เป็น
สม่าเสมอ
ส่วนมาก
๔. มีความกระตือรือร้นใน มีความกระตือรือร้น มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ในการปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมแต่ไม่
อย่างสม่าเสมอด้วย
อย่างสม่าเสมอ
ตนเอง
๕. การตกแต่งภาพการ
การตกแต่งภาพการ การตกแต่งภาพการ
เคลื่อนไหวอย่างสวยงาม
เคลื่อนไหวอย่าง
เคลื่อนไหวสวยงาม
สวยงามถูกต้อง
บางส่วน

๑๔๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑
ไม่ตังใจทางานที่ได้รับ
มอบหมาย ผลงานไม่ดี
มีรอยขีดฆ่า เสร็จไม่ทัน
ตามกาหนดเวลา
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มเป็น
บางครัง
รู้จักปฏิบัติตนตาม
บทบาทหน้าที่เป็น
บางครัง
มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติกิจกรรมน้อย
การตกแต่งภาพการ
เคลื่อนไหวไม่สวยงามมี
รอยลบขีดฆ่า

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
วิชา............................................เรื่อง.........................................ชันประถมศึกษาปีที่,,,,,,,,,,,
วันที่................เดือน....................................................พ.ศ. .....................
คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน
พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

รวม ๙ คะแนน

รับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิ กรรม

เลขที่

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ของสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านระเบียบวินัย

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเรื่อง การเลนเกมเบ็เตล็ด
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

๓

ระดับคะแนน
๒

๑

ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
และโรงเรียนไดดวย
อนเป
นบางครั
้ง
แบบประเมินคุณตนเอง
ลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อการเตื
งการเคลื
่อนไหวร่
างกาย
เกณฑ์การประเมิน
ตั้งใจทํระดั
างานที
่ไดรับ
๒. ตรงตอรายการประเมิ
เวลาในการปฏินบัติ ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
บคะแนน
มอบหมายสําเร็๓จ ภายใน มอบหมายสํ๒าเร็จภายใน
เวลาที
หนดอตกลง
ผลงาน
เวลาที
๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบ่กัตําหนด
ิตามข้ผลงานดี
อตกลง
ปฏิบัต่กิตําามข้
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎเกณฑ์
ไม
คอยดี ระเบียบ
ของครอบครัวโรงเรียนและ ข้อบังคับของครอบครัว ข้อบังคับขอครอบครัว
๓.สัรังบคม
ผิดชอบในการทํางาน มีคและโรงเรี
มีและโรงเรี
ความเพียยรทํ
างานที
วามเพียรทํยนได้
างานที
ด้วย่
นโดยต้
องมี่
ได
รับมอบหมายสํ
าเร็จง
ับมอบหมายสําเร็จ
การเตื
อนเป็นบางครั
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ ไดรตนเอง
กิจกรรม
มีการปรับปรุงและ
มีการปรับปรุงและ
๓. รับผิดชอบในการทางาน พัฒนาการทํางานไดดี
พัฒนาการทํางานไดดีขึ้น
บางสวน
๑. ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน
พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๔๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
การเตือนเปนสวนมาก
ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไม
๑ สําเร็จ
ภายในเวลาที
ําหนด
ปฏิ
บัติตามข้อ่กตกลง
กฎเกณฑ์
ผลงานไมคระเบี
อยดียบ
ข้อบังคับของครอบครัว
มีความเพียยนโดยต้
รทํางานที
และโรงเรี
องมี่
ไดรับมอบหมายสํ
าเร็จ
การเตื
อนเป็นส่วนใหญ่
แตไมมีการปรับปรุง
ใหดีขึ้น

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การทดสอบการเคลื่อนไหว เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 การเล่
ดเตล็ดเลและร่
วมกิดจเตล็
กรรมทางกายที
่ใช้การเคลื
การเลนเกมเบ็
เกมโลดโผน
นเกมเบ็
ด และเลนแบบผลั
ด ่อนไหว
ความสําคั
าคัญและประโยชน์
และประโยชนของการเล่
องการเลนเกม การฟงคําแนะนํา คําสั่งงายๆ และปฏิบัติตาม
 ความส
 ฟังคาแนะนาคาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แผนภูมิภาพเกม
 ใบความรู้สาหรับครู
 เกม
 ใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบความรู้ที่ ๑
 ใบงานที่ ๐๑
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบประเมินผลงาน
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ตรวจผลงาน
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝีกเสริม
- ไม่มี -

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขันนา






ขันสอน







ขันสรุป


วัดและประเมินผล

๑๔๔





แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันจัดแถวโดยการจัดแถวหน้ากระดานสองแถวทากายบริหาร
เพื่ออบอุ่นร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
นักเรียนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นของนักเรียน แล้วให้นักเรียน
ออกมาเล่นเกมที่นักเรียนชอบ
นักเรียนดูภาพการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และการเล่นเกมผลัด ครูสาธิตการเล่น
เกมแบบต่างๆ จากนันให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วฝึกปฏิบัติ ครูคอยแนะนา
กติกาการเล่นที่ถูกต้อง ตามใบความรู้ที่ ๑
ให้แต่ละกลุ่มออกมาปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ฝึกไปแล้วให้เพื่อนดู แล้วให้เพื่อน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
กปฏิ
บตั บิ ัตแล
ใบงานที่
ครูและนักเรีเรียยนร
นร่ววมกั
มกันนสรุสรุปปองค
องค์คความรู
วามรูท ้ทไ่ี ดี่ไจด้ากการฝ
จากการฝึ
กปฏิ
ิ แล้ววทํทาาใบ
งานที
เรื่อง เกม
๐๑ เรื่ ่อ๐๑
ง เกม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วฝึกปฏิบัติกิจกรรม การเล่นโลดโผน เมื่อฝึก
ปฏิบัติเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการเล่น
เกมให้ปลอดภัยและสนุกสนาน และช่วยกันบอกถึงประโยชนที่ได้รับจาก
การเล่นเกมและการเล่นโลดโผน
นักเรียนฝึกปฏิบัติการเล่นแบบโลดโผน การเล่นเกมให้คล่อง (ครูคอยดูแล
อย่างใกล้ชิด) แนะนานักเรียนที่ยังฝึกไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงแก้ไขจนถูกต้อง
นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มแข่งขันการเล่นเกม
นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีต่อสุขภาพและการ
เจริญเติบโต การเล่นเกมต้องคานึงถึงความปลอดภัย การปฏิบัติตนตาม
กฎกติกาข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทาให้การเล่นเกม
สนุกสนานประโยชน์ที่ได้รับ
บอกเลิกแถวนักเรียนทุกคนต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยการทา
ความสะอาดร่างกายก่อนเดินแถวเข้าห้องอย่างเป็นระเบียบ
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงาน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

- มีวินัย

คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๑.เล่นเกมได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน
๒.ปฏิบัติตนตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่นเกม
เป็นกลุ่มได้
๓.เล่นโลดโผน เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเล่นแบบผลัด
ได้

ทักษะ

๑.เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และร่วมกิจกรรมทางกาย
ที่ใช้การเคลื่อนไหวได้
๒. บอกประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีต่อสุขภาพ
และการเจริญเติบโตได้

จุดประสงค์
ความรู้

- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและร่วมกิจกรรม
ทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหว
-การเล่นโลดโผน เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเล่นแบบ
ผลัด
- ความสาคัญและประโยชน์ของการเล่นเกม การฟัง
คาแนะนาคาสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม

ขอบเขตเนื้อหา

๑๑. ครูและนักเรียนสรุปประโยชน์ของการเล่นเกมที่มีต่อสุขภาพและการเจริญเติบโต การเล่นเกมต้องคานึงถึงความ
๑๓.
ปลอดภัย การปฏิบัติตนตามกฎกติกาข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม ซึ่งจะทาให้การเล่นเกมสนุกสนาน
๑๒. นักเรียนบอกเลิกแถวก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนทุกคนต้องรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยการทาความสะอาด
๑๔.
ร่างกาย เสร็จแล้วนักเรียนทุกคนเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ

ขั้นสรุป

๓.นักเรียนเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับการเล่นของนักเรียน แล้วให้นักเรียนออกมาเล่นเกมที่นักเรียนชอบ
๔.นักเรียนดูภาพการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และการเล่นเกมผลัด ครูสาธิตการเล่นเกมแบบต่างๆ จากนันให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้ว
ฝึกปฏิบัติ ครูคอยแนะนาการเล่นที่ถูกต้อง ตามใบความรู้ที่ ๑
๕.
บัตบิกัติจิกกรรมที
่ไดฝ่ได้กฝไปแล
วใหวเให้
พื่อเนดู
แลวแล้
ใหวเพืให้่อนร
แสดง
๕.เรีเรียกนักเรียนรวม จากนั
จากนั้น้นใหให้แตแลต่ะกลุ
ละกลุมออกมาปฏิ
่มออกมาปฏิ
ิจกรรมที
ึกไปแล้
พื่อนดู
เพื่อวมกั
นร่นวมกั
นแสดง
ความคิ
ความคิดดเห็
เห็นน
๖.
ครูและนักเรียนร่
นรวมกันสรุ
วทํวาทใบงานที
่ ๐๑่ ๐๑
เรื่อเรืง ่อเกม
๖.ครู
สรุปปองค
องค์คความรู
วามรูท้ที่ไดี่ได้จจากการฝ
ากการฝึกปฏิ
กปฏิบบัติ ัตแล
ิ แล้
าใบงานที
ง เกม
(ชั(ชั่ว่วโมงที
โมงที่ ๒)่ ๒)
๗.
รวจความพรออมของเครื
มของเครื
่องแต
งกายและสุ
ขภาพของนั
กเรีกยเรีนนั
ยนร
นจัดาแถวหน
ากระดานสองแถวทํ
ากาย่อ
๕. สํสาารวจความพร้
่องแต่
งกายและสุ
ขภาพของนั
กเรียนนั
ยนร่กวเรีมกั
นจัวดมกั
แถวหน้
กระดานสองแถวท
ากายบริหารเพื
อบอุห่นารเพื
ร่างกายให้
มสาหรับพการฝึ
กิ ิจกรรมต่
้สะบัดาข้งๆอเท้ดังานีสะบั
บริ
่ออบอุนพรร้าองกายให
รอมสํกปฏิ
าหรับบตั การฝ
กปฏิาบงๆดั
ัติกิจงนีกรมต
้สะบัดดมืขออหมุ
เทานเอวฯลฯ
สะบัดมือ หมุนเอวฯลฯ
๘.
๖. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ ๑ ร่วมกัน
๙.
๗. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วฝึกปฏิบัติกจิ กรรม การเล่นโลดโผน เมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและ
สรุปเกี่ยวกับการเล่นเกมให้ปลอดภัยและสนุกสนาน
๘. นักเรียนช่วยกันบอกถึงประโยชนที่ได้รับจากการเล่นเกมและการเล่นโลดโผน เช่น ได้ฝึกความสามัคคี ได้รับความ
๑๐.
สนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่น และฝึกการมีความรับผิดชอบ
๑๑.
๙. นักเรียนฝึกปฏิบัติการเล่นแบบโลดโผน การเล่นเกมให้คล่อง (ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด)
๑๐. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มแข่งขันการเล่นเกม
๑๒.

ขั้นสอน

(ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑.สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียน
๒.นักเรียนร่วมกันจัดแถวหน้ากระดานสองแถวทากายบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ดังนี ๑) สะบัดข้อเท้า ๒) สะบัดมือ ๓) หมุนเอว ๔) บริหารคอ ๕) กระโดดตบเหนือศีรษะ ๖) ก้มแตะสลับ

เกณฑ์การประเมิน
๑.ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนด

การวัดและประเมินผล
๑.ประเมินความรู้เรื่องการเล่นเกม
เบ็ดเตล็ด และร่วมกิจกรรมทางกาย
ที่ใช้การเคลื่อนไหวความสาคัญและ
ประโยชน์ของการเล่นเกม
๒.ประเมินทักษะการเล่นเกม
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.สังเกตพฤติกรรม
๒.ประเมินผลงาน
เครื่องมือ
๑.แบบประเมินพฤติกรรม
๒.แบบประเมินผลงาน
๓.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๒.ใบงานที่ ๐๑ เรื่องเกม

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑.ฝึกเล่นเกม

๑.แผนภูมิภาพเกม ๒.ใบความรู้สาหรับครู
๓.เกม ๔.ใบงาน

สื่อ /แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บรู ณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชวี ีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทยและศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑
 บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑



ใบงานที่ ๐๑ 
เรื่อง เกม

ชื่อ …………..........................................………………………………………………..เลขที่ …………………………
ชัน …………............................................………………………………วันที…่ ………………………………………..
คาชี้แจง ให้นักเรียนแข่งขันเล่นเกม แล้วบันทึกการเล่นเกมที่นักเรียนชอบ ๑ เกม
พร้อมกับบอกวิธีการเล่นและวาดภาพประกอบ
เกม
ชื่อเกม………………………………

วิธีเล่น

๑.…………………………..

๒…………………………..

๓……………………………

๔…………………………..

ข้อควรปรับปรุง ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

๑๔๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู
เรื่อง เกมและการเล่นโลดโผน
เกม

หมายถึง กิจกรรมการเล
ใหผผูเขู้เข้าารร่ววมกิ
กรรมการเล่นหรือการละเล
การละเล่นอย
อย่าางหนึ
งหนึ่ง่งทีที่ม่มีกีกฎฎ กติ
กติกกาา ไมไม่มมากนั
ากนักกทํทาาให้
มกิจจกรรมเกิ
กรรมเกิดด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพึงพอใจ เป
เป็นการสร
การสร้างแรงจูงใจในการออกกํ
ใจในการออกกาาลัลังกาย
ประโยชน์ของการเล่นเกม ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งเสริมความแข็งแรงกล้ามเนือ
ส่วนต่างๆ สร้างความสนุกสนานสร้างสั มพันธภาพระหว่างผู้ร่วมเล่นเกม ทาให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีนาใจเป็นนักกีฬาเกมมีหลายชนิด เช่น เกมแบบไล่จับ เกมแบบชิง
่ เกมแบบผลั
ดการเล่
นเกมเบ็
ดเตล็ดดเตล็เป็
การออกก
าลังกายที
่ทาให้่ทร่าํ งกายแข็
งแรง งแรง
เกิด
ที่หมาย เกมแบบหมู
เกมแบบหมู
 เกมแบบผลั
ดการเล
นเกมเบ็
ด นเป
นการออกกํ
าลังกายที
ใหรางกายแข็
ความสนุ
กสนาน
มีระเบี
บวินยัยบวิและท
างานร่าวงานร
มกับวผูมกั
้อื่นบได้ผูอการเล่
เกมเบ็นดเกมเบ็
เตล็ดดทีเตล็
่ควรฝึ
ิ มีดบังัตนีิ มีดังนี้
เกิ
ดความสนุ
กสนาน
มีรยะเบี
นัย และทํ
ื่นได นการเล
ดทีก่คปฏิ
วรฝบกัตปฏิ
เกมเดินบนกระดาษ ฝึกทักษะ ความว่องไว ความคล่องตัว
อุปกรณ์ กระดาษแข็งกลุ่มละ ๒ แผ่น
มีวิธีการเล่นดังนี
๑. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ากัน
๒. แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง หลังเส้นเริ่ม
๓. เมื่อได้ยินสัญญาณ "เริ่ม" คนแรกของแต่ละกลุ่มวางกระดาษลงบนพืน แล้วก้าวเท้าเดินบนกระดาษ
จากนันรีบยกกระดาษอีกแผ่นมาวางข้างหน้า ก้าวบนกระดาษต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเส้นกลับตัว แล้วเดินกลับ มา
ส่งกระดาษให้คนต่อไป
๔. ทุกก้าวที่เดินต้องมีกระดาษรองใต้เท้า แถวใดทาเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

ที่มา : https://sites.google.com.

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗

เกมปิดตาหาคู่ ฝึกทักษะความคล่องตัว ความคิดสร้างสรรค์
อุปกรณ์ ผ้าปิดตาเท่าจานวนผู้เล่น
มีวิธีการเล่นดังนี
๑. ผู้เล่นจับคู่กัน ให้นัดหมายกับคู่ว่าจะให้เสียงอะไร ให้เหมือนกัน เพื่อร้องหากัน
๒. เมื่อตกลงกันเรียบร้อย ทุกคนปิดตาไว้ แล้วให้ไปยืนบนเส้นเขตแดน หรือวงกลมที่ทาไว้
๓. กาหนดเขตแดนหรือวงกลมออกเป็น 2 วงกลม
๔. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ให้ทุกคนพยายามส่งเสียงร้องเรียกหากัน ถ้าพบแล้วให้นั่งลง
๕. คู่ใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะเลิศ

ที่มา : https://sites.google.com

เกมกระรอกกระแต ฝึกความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวเบืองต้น
มีวิธีการเล่นดังนี
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม เป็นกระรอก ๑ กลุ่มและเป็นกระแต ๑ กลุ่ม
๒. เขี ย นเส้ น แบ่ง แดนการยื นของทั งสองกลุ่ม และในแดนของแต่ ละกลุ่ มทาเขตอั น ตรายและเขต
ปลอดภัย
๓. แต่ละกลุ่มยืนอยู่ในเขตแดนของตนเอง โดยยืนหน้ากระดาษหันหน้าเข้าหากัน
๔. เมื่อได้ยินคาว่า "กระรอก" กลุ่มที่เป็นกระรอกจะวิ่งไล่จับกระแตในเขตอันตราย ถ้ากระแตวิ่งเข้าเขต
ปลอดภัยแล้วจับไม่ได้จากนันเปลี่ยนคาสั่งว่า "กระแต" เล่นสลับกัน
๕. เมื่อเล่นเกมไปได้ ๔-๕ ครัง ให้นับ
จานวนผู้เล่นแต่ละกลุ่ม กลุ่มใดเหลือมากกว่า
เป็นฝ่ายชนะ

ที่มา : https://sites.google.com

๑๔๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เป็นการออกกาลังกายที่ทาเป็นกลุ่ม ซึ่งทาให้เจริญเติบโตสมวัย มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน การเล่นแบบผลัดที่ควรฝึก มีดังนี

๑. เดินผลัดแบบปู

แบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน คนหัวแถวเดินแบบปูไปจนถึงเส้นที่กาหนด แล้วกลับมาที่เดิม
ลุกขึนมาแตะคนต่อไปและคนต่อไปทาแบบเดิมจนครบ แถวใดทาเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
๒. เดินผลัดแบบเป็ด
แบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน คนหัวแถวเดินแบบเป็ดไปจนถึงเส้นที่กาหนดแล้วกลับมาที่เดิม
ลุกขึนมาแตะคนต่อไป คนต่อไปทาแบบเดิมจนครบ แถวใดทาเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

๓. กระโดดเขย่งแบบผลัด
แบ่งกลุ่มแล้วเข้าแถวตอนให้คนหัวแถวกระโดดเขย่งเท้าไปจนถึงเส้นที่กาหนดแล้วกลับมาที่
เดิม คนต่อไปทาแบบเดิมจนครบ แถวใดทาเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ

ตัวอย่างการเล่นแบบผลัด
นั่งเดินผลัด
๑. ให้นักเรียนเข้าแถวตอน ๓ - ๔ แถวแถวละเท่า ๆ กัน
โดยห่างจากเส้นกลับตัวประมาณ ๖ เมตร
๒. ให้ทุกคนนั่งยอง ๆ เอามือจับที่ข้อเท้าเมื่อได้ยิน
ครูสั่งว่า ไป ให้คนที่อยู่หัวแถวเดินในลักษณะนั่งยองๆ จนถึง
เส้นกลับตัว จากนันกลับมาแตะคนถัดไปคนถัดไปทาเหมือนคนแรก
๓. เล่นจนครบทุกคน แถวใดหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะ

ที่มา: http://downloads.ziddu.com

วิ่งซ้อนของ
๑. ให้นักเรียนเข้าแถวตอน ๓ - ๔ แถว แถวละเท่า ๆ กัน
ให้ทุกคนถือของอย่างเดียวกันคนละ ๑ ชิน
๒. เริ่มเล่น ให้คนที่อยู่หัวแถววิ่งนาของไปวางที่จุดหมาย
แล้ววิ่งกลับมาต่อท้ายแถว
๓. คนถัดไปวิ่งเอาของไปวางซ้อนกัน โดยไม่ให้ของล้ม
ให้ทาเช่นนีจนครบทุกคน แถวใดวางของได้ครบก่อน
โดยที่ของไม่ล้มเป็นฝ่ายชนะ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

ตัวอย่างการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด
เกมกระดาษ หิน กรรไกร
๑. ให้นักเรียนยืนเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม และให้มีผู้นา ๑ คน
๒. ถ้าผู้นาพูดสั่งว่า กระดาษ ให้ทุกคนแบมือ
๓. ถ้าผู้นาพูดสั่งว่า หิน ให้ทุกคนกามือ
๔. ถ้าผู้นาพูดสั่งว่า กรรไกร ให้ทุกคนกามือ ชูนิวชีกับนิวกลางขึน
๕. ถ้าใครทาผิด คนนันต้องออกจากการเล่น
เกมเสือกินวัว
๑. ให้นักเรียนเข้าแถวเป็นวงกลมจับมือกันไว้
๒. เลือกผู้เล่นคนหนึ่งเป็นวัว ยืนอยู่ในวงกลม ให้อีกคน
หนึ่งเล่นเป็นเสือ ยืนอยู่นอกวงกลม แล้วให้อีก
คนหนึ่งเป็นผู้ออกคาสั่ง
๓. เมื่อได้ยินผู้ออกคาสั่งสั่งว่า จับวัว ให้คนที่เป็น เสือ
พยายามวิ่งเข้าไปจับวัวให้ได้
๔. คนที่ยืนเป็นวงกลมต้องป้องกันไม่ให้เสือเข้าไปจับวัวได้
๕. ถ้าเสือจับวัวได้ ให้เปลี่ยนผู้เล่นเป็นเสือและวัวใหม่จากนันเริ่มเล่นเกมใหม่อีกครัง
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com
ประโยชน์ของการเล่นเกม
๑. สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เล่นอย่างเต็มที่ เพราะการเข้าร่วมเล่นเกมเป็นกิจกรรม
ที่เป็นการสมัครใจ ผู้เล่นเล่นด้วยความเต็มใจและสนใจ
๒. เป็นการเรียนรู้และพัฒนากลวิธีในการทางานร่วมกับผู้อื่น การเคารพกฎกติกา
ในการเล่น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้าร่วมเล่น
๓. เป็นการเรียนรู้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพ
๔. ทาให้มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตดี
๕. เสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
๖. ทาให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกและมีความเชื่อมั่น รู้จักอดทนรู้จักแพ้ชนะ ให้อภัย
๗. เสริมสร้างความมีนาใจนักกีฬา เกิดความสามัคคีและเกิดระเบียบวินัยในหมู่คณะ
ความปลอดภัยในการเล่นเกม
๑. ผู้เล่นควรจะได้รับการสอนให้หยุดทันทีเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดอาจเป็นการให้นั่งลงหรือยืนอยู่กับที่
๒. ต้องควบคุมการเล่นหยาบโดยไม่จาเป็น การผลัก การดึง การดัน ควรให้มีน้อยที่สุด

๑๕๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๓. มีห้องอย่างพอเพียงที่จะเล่นเกมและได้รับการรักษาเป็นอย่างดี การวิ่งชนรัวหรือกาแพงในขณะวิ่ง
เป็นอันตรายที่พบบ่อย ๆ ควรจะมีเส้นขีดไว้ก่อนที่จะถึงสิ่งกีดขวางเหล่านี
๔. ไม่ควรปล่อยให้เด็กไว้เล็บยาว
๕. ควรจะได้บันทึกสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึนไว้ทุกคราว
การเล่นโลดโผน
การเล่นโลดโผน เป็นการออกกาลังกายที่ส่งเสริมความต้องการตามธรรมชาติของร่างกาย ทาให้ร่างกาย
แข็งแรง มีความคล่องแคล้วว่องไว มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทังเกิดความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรม
การเล่นโลดโผน เป็นการเล่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนันเราจึงควรคานึงถึงความปลอดภัย เช่น
อบอุ่นร่างกายก่อนเล่น ตรวจสอบความพร้อมของสนามและอุปกรณ์ ฝึกกิจกรรมตามขันตอนที่ครูสาธิตไม่
หยอกล้อหรือแกล้งกันขณะฝึก เป็นต้น
การเล่นโลดโผนที่ควรฝึกปฏิบัติ มีดังนี
๑ กระโดดเท้าคู่
เข้าแถวตอน แล้วให้คนแรกวิ่งไปกระโดดเท้าคู่ข้ามสิ่งของที่วางไว้ แล้ววิ่งมาแตะ คนต่อ ๆ ไป
ทาเช่นนีจนถึงคนสุดท้าย
๒ กระโดดถอยหลังเท้าคู่
ยืนตรงปลายเท้าชิด งอศอก ย่อตัวลง มือกาหลวม ๆ แล้วกระโดดเท้าคู่ถอยหลัง ให้ทาต่อ ๆ กัน
หลายครัง
๓ กระโดดกบ
นั่งยองๆ มือทังสองข้างโอบเข่าดึงเข้าหาตัวแล้วกระโดดไปข้างหน้า โดยใช้ปลายเท้าและพยายาม
อย่าให้มือหลุดจากเข่า
๔ หมุนวงเวียน
นอนคว่า ใช้แขนดันพืน ขาเหยียดตึงยกลาตัวขึน ให้มือทังสองข้างอยู่กับที่ ใช้เท้าเคลื่อนที่ไปเป็น
วงกลม วนทางขวาจนครบรอบแล้ววนทางซ้ายสลับกัน
๕ จับข้อเท้าเดิน
นั่งยองๆ ใช้มือจับข้อเท้า แล้วก้าวเดินไปข้างหน้า ให้เท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวนาหน้าไปตลอดให้เดิน
ประมาณ ๑๐ เมตร แล้วเดินกลับ โดยเปลี่ยนเป็นเท้าอีกข้างนาบ้าง
๖ กระโดนเป็นหมู่
เข้าแถวตอน ๒ แถว โดยคู่แรกจะถือเชือกแกว่งให้คู่ที่สองกระโดดข้ามคู่ที่กระโดดข้ามมาแล้วให้จับ
เชือกแกว่งให้คู่ต่อไปกระโดดข้าม ทาเช่นเดิมไปเรื่อยๆ คู่ที่เคยกระโดดและแกว่งเชือกแล้ว จะต้องเพิ่มการ
กระโดดเป็น ๒ ครัง ๓ ครัง ต่อไปเรื่อย ๆ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๕คะแนน)

การเล่นแบบผลัด

การเล่นเบ็ดเตล็ด

การเล่นเกมแบบหมู่

ชื่อ-สกุล

การเล่นโลดโผน

รายการปฏิบัติ

ความคล่องแคล่วการปฏิบัติ

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเรื่อง การเล่นเกม
วิชา.........................................................ชันประถมศึกษาปีที่ .....…..
วันที่................เดือน....................................................พ.ศ. .....................
คาชี้แจง: ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีสังเกตในขณะดาเนินการสอน
ตามระดับคะแนน ดังนี ๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
นักเรียน ได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๑๑ คะแนนถือว่า ผ่านการประเมิน

๑๕๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเล่นเกม
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
๓
๒
๑. การเล่นโลดโผน
ฝึกปฏิบัติเล่นกระโดดกบ ฝึกปฏิบัติเล่นกระโดดกบ
การแกว่งตัวและการ
การแกว่งตัวและการ
ไต่ราวมีความคล่องแคล่ว ไต่ราว ขาดความ
ว่องไว เชื่อมั่นในตนเอง คล่องแคล่วว่องไว โดยมี
การแนะนาบ้างเล็กน้อย
๒. การเล่นเกมแบบหมู่ เล่นเกมแบบหมู่ได้อย่าง เล่นเกมแบบหมู่ได้อย่าง
สนุกสนานถูกต้องตาม สนุกสนาน ผิดกฎกติกา
กฎกติกา
บ้างเล็กน้อย โดยมีการ
แนะนาบ้างเล็กน้อย
๓. การเล่นเบ็ดเตล็ด เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้อย่าง เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้อย่าง
สนุกสนานถูกต้องตาม สนุกสนาน ผิดกฎกติกา
กฎกติกา
บ้างเล็กน้อย
๔. การเล่นแบบผลัด มีการเล่นเป็นกลุ่ม
มีการเล่นเป็นกลุ่ม
สนุกสนาน ยึดมั่นใน
สนุกสนาน ยึดมั่นใน
ความสามัคคี ถูกต้อง
ความสามัคคี ผิดกฎ
ตามกฎกติกา
กติกาบ้างเล็กน้อย
๕. ความคล่องแคล่ว มีความคล่องแคล่วและ มีความคล่องแคล่วและ
การทรงตัวได้ดี ถูกต้อง การทรงตัวได้ดี ถูกต้อง
เป็นบางครัง
รายการประเมิน

๑
ฝึกปฏิบัติเล่นกระโดดกบ
การแกว่งตัวและการ
ไต่ราว ขาดความ
คล่องแคล่วว่องไว โดยมี
การแนะนาเป็นส่วนใหญ่
เล่นเกมแบบหมู่ได้อย่าง
สนุกสนาน ผิดกฎกติกา
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้อย่าง
สนุกสนาน ผิดกฎกติกา
มีการแนะนาเป็นส่วนใหญ่
มีการเล่นเป็นกลุ่ม
สนุกสนาน ยึดมั่นในความ
สามัคคี ผิดกฎกติกามีการ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
มีความคล่องแคล่ว
แต่การทรงตัวไม่ดี
มีการแนะนาเป็นส่วนใหญ่

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๒ คะแนน)

ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด

ตกแต่งภาพประณีต สวยงาม

ชื่อ-สกุล

เขียนประโยชน์ของการเล่นเกม

รายการปฏิบัติ

เขียนชื่อเกมและบอกวิธีเล่นเกม

แบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการเล่นเกม
วิชา....................................เรือ่ ง.........................................................ชัน......................
วันที่.................เดือน................................................พ.ศ. ..............................................
คาชี้แจง : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีสังเกตในขณะดาเนินการสอน
ตามระดับคะแนน ดังนี ๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
นักเรียนได้คะแนน ๘ คะแนน ถือว่า ผ่านการประเมิน

๑๕๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเล่นเกม
เกณฑ์การประเมิน
รายการประเมิน
๑.เขียนชื่อเกมและบอกวิธี
เล่นเกมได้

๒. เขียนประโยชน์ของการ
เล่นเกมได้
๓. ตกแต่งภาพประณีต
สวยงาม
๔.ทางานเสร็จตามเวลาที่
กาหนด

ระดับคะแนน
๒
เขียนชื่อเกม เช่นเกมหนู
จับแมว เกมนานิ่งไหลลึก
เกมเปลี่ยนคู่ เป็นต้น
และบอกวิธีการเล่นเกม
ได้ถูกต้อง

๑
เขียนชื่อเกม เช่นเกมหนูจับ
แมว เกมนานิ่งไหลลึก เกม
เปลี่ยนคู่ เป็นต้น และบอก
วิธีการเล่นเกมได้ถูกต้อง

เขียนประโยชน์
ของการเล่นเกมได้
เนือหาไม่ชัดเจน
ผิดบางส่วน
ตกแต่งภาพประณีต ตกแต่งภาพประณีต
สวยงาม
สวยงามเป็นส่วนมาก
ทางานเสร็จตามเวลา ทางานไม่เสร็จตามเวลาที่
ที่กาหนด เนือหาครบ กาหนดเนือหา ไม่
สมบูรณ์
สมบูรณ์บางส่วน

เขียนประโยชน์
ของการเล่นเกมได้
เนือหาไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนมาก
ตกแต่งภาพประณีต
สวยงามบางส่วน
ทางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนดเนือหาไม่ครบ
สมบูรณ์

๓
เขียนชื่อเกม เช่นเกม
หนูจับแมว เกมนานิ่ง
ไหลลึก เกมเปลี่ยนคู่
เป็นต้น และบอก
วิธีการเล่นเกมได้
ถูกต้อง
เขียนประโยชน์
ของการเล่นเกมได้
เนือหาชัดเจนถูกต้อง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง การเล่นเกม
วิชา....................................เรือ่ ง.........................................................ชัน......................
วันที่.................เดือน................................................พ.ศ...............................
คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน
รวม ๙ คะแนน

รับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม

เลขที่

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ของสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านระเบียบวินัย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน
นักเรียนได้คะแนน ๖ คะแนน ถือว่า ผ่านการประเมิน

๑๕๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเรื่อง การเลนเกมเบ็เตล็ด
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน
๑. ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

ระดับคะแนน
๒

๓

๑

ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว ขอบังคับของครอบครัว ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
และโรงเรียนโดยตองมี
และโรงเรียนไดดวย
แบบประเมิ
รื่องนการเล่
เตล็ดอนเปนสวนมาก
การเตือเนเป
บางครัน้งเกมเบ็ดการเตื
ตนเองนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
การประเมิ
น
๒. ตรงต
อเวลาในการปฏิ
บัติ

ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จ ภายใน
เวลาที่กําหนด ผลงานดี
รายการประเมิน
๓
๑. ปฏิบัติตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ ปฏิบัติตามข้อตกลง
อบังคับของครอบครั
กฎเกณฑ์
ยบ่
๓.ระเบี
รับยผิบข้
ดชอบในการทํ
างาน ว มีความเพี
ยรทํระเบี
างานที
โรงเรียนและสังคม
ข้อบังคับของครอบครัว
ไดรับมอบหมายสําเร็จ
และโรงเรียนได้ด้วย
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
มี
ก
ารปรั
ตนเองบปรุงและ
กิจกรรม
๓. รับผิดชอบในการทางาน พัฒนาการทํางานไดดี

ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จภายใน
ระดับคะแนน
เวลาที่กําหนด ผลงาน
๒
ไมปฏิคอบยดี
ัติตามข้อตกลง

ระเบี
ยบ ่
มีกฎเกณฑ์
ความเพียรทํ
างานที
ข้อบังคับของครอบครัว
ไดรับมอบหมายสําเร็จ
และโรงเรียนโดยต้องมี
มีการเตื
การปรัอบนเป็
ปรุนงและ
บางครัง
พัฒนาการทํางานไดดีขึ้น
บางสวน

ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมสําเร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
๑
ผลงานไม
ค
ปฏิบัติตามข้ออยดี
ตกลง

กฎเกณฑ์
บ ่
มีความเพีระเบี
ยรทํายงานที
ข้อบังคับของครอบครัว
ไดรับมอบหมายสําเร็จ
และโรงเรียนโดยต้องมี
แตไมมอีกนเป็
ารปรั
ง
การเตื
นส่บวปรุ
นใหญ่
ใหดีขึ้น

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เกม

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
การเล่นเกมส่งบอล เป็นการเล่นเกม ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 การเล่นเกมส่งบอลลอดถา เรียกเบอร์เขี่ยบอล เกมตี่จับ
 การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกม
 การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่งหรือข้อแนะนา
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 ใบความรู้สาหรับครู
 ใบงาน
 เกม
 กระดาษ
 ปากกา
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบความรู้ที่ ๐๑-๐๓
 ใบงานที่ ๐๑
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบประเมินผลงาน
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินผลงาน
 ตรวจผลงาน
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝีกเสริม
- ไม่มี -

๑๕๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เกม
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนา



ขั้นสอน






ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล





แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กเรีกยเรีนจั
ดด
สํสารวจความพร้
ารวจความพรออมของเครื
มของเครื่อ่องแต่
งแตงกายและสุ
งกายและสุขภาพของนั
ขภาพของนักเรีกเรียนนั
ยนนั
ยนจั
แถวเป็นนวงกลมแล้
วทวากายบริ
หารเพื
่ออบอุ
่นร่างกายตั
วแทนนัว แทนนั
กเรียนนก เรี
า ยน
แถวเป
วงกลมแล
ทํ า กายบริ
ห ารเพื
่ อ อบอุ
 น ร า งกายตั
บัตบิดตั ังดิ นีงั นี๑)้ ๑)วิ่งวิอยูง่ อยู
่กับก ทีบั ่ ที๒)กระโดดตบเหนื
อศีอรศีษะ๓)ก้
บ๔)บ
นํเพืา่อเพืนปฏิ
อ่ นปฏิ
่ ๒) กระโดดตบเหนื
รษะ ๓)มแตะสลั
กมแตะสลั
กระโดดสปริงข้งอขเท้อาเท๕)ยื
างเดีางเดี
ยวพัยบวพัเข่บาเข
ไปด้
านหลั
งสลังบสลัซ้าบยขวา
๔)กระโดดสปริ
า ๕)นขาข้
ยืนขาข
าไปด
านหลั
ซายขวา
ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกมการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการซักถามเกี่ยวกับเกมที่นักเรียนเคยเล่นเช่น เกม
วิ่งเปี้ยว เกมกระโดดเชือก
ครูแนะน
นะนําเกมโดยให้
าเกมโดยใหนักเรีเรียนฝึ
นฝกกอ่อาานชื
นชื่อ่อเกมนั
เกมนักกเรีเรียยนอ่
นอาานใบความรู
นใบความรู้เรืเรื่อ่องการ
งการ
เล
เกม“ส่ง“ส
งบอลลอดถํ
า” “เรี
เกมยกเบอร์
“เรียกเบอร
เขี่ยบอล”
เล่นเกมดังนี ้ เกม
บอลลอดถ
า” ้เกม
เขี่ยบอล”
เกม “ตี่ เกม
“ตี
จับ่จ”ับ”
ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิตและแนะนาขันตอนการเล่นเกม แนะนา กฎ
กติกาการเล่น สนทนาทาข้อตกลงในการเล่นเกม
นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มคละชายหญิง ให้เท่ากันเล่นเกม ครูคอยให้
คาแนะนาและคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่นนักเรียนแข่งขันเกมโดย
ใช้กลุ่มคละชายหญิงตามที่ตกลงกันครูสังเกตการเข้าร่วมเล่นเกมของ
นักเรียน
นักเรียนร
เกม ้และ
นร่วมกันเขียนแผนผังความคิดในใบงานที่ ๐๑ เรื่องงความรู
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาอภิปรายสรุป กฎ กติกา การเล่น ครูสนทนา
และใช้คาถามนาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม เช่น นักเรียนคิดว่า
นักเรียนได้ออกกาลังกายหรือไม่กิจกรรมนีเราได้ออกกาลังกายอย่างไรเช่น
ได้ฝึกวิ่ง ได้ฝึกความคล่องแคล่วว่องไวได้ฝึกการทางานร่วมกับผู้อื่นนักเรียน
ร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเรื่องความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่น
เกม
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงาน
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

๑๖๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑.เล
๑.เล่นเกม“ส
เกม“ส่งบอลลอดถํ
บอลลอดถ้า”“เรี
”“เรียกเบอร
ยกเบอร์เขี่ย
บอล”“ตี
่จับ”และปฏิ
บัตติ บามกฎ
กติกกติ
า กา
เขี
่ยบอล”“ตี
่จับ”และปฏิ
ัติตามกฎ
ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคาแนะนาได้
คุณธรรมจริยธรรม /คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- มีวินัย

ทักษะ

๑.บอกหรืออธิบายวิธีการเล่นเกม“ส่งบอล
ลอดถา” “เรียกเบอร์เขี่ยบอล”และ“ตี่จับ”
ได้
๒.เขียนแผนผังความคิดประโยชน์ที่ได้
จากการเล่นเกมได้

จุดประสงค์
ความรู้

การเล่นเกมส
เกมส่งบอลลอดถํ
บอลลอดถ้า เรียกเบอร
กเบอร์เขี่ย
- การเล
บอล
่จับ ่จับ
เขี
่ยบอลเกมตีเกมตี
- การปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลง
ในการเล่นเกม
- การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตาม
คาสั่งหรือข้อแนะนา

ขอบเขตเนื้อหา

๑๑.นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการเล่นเกมและสรุปทบทวน กฎ กติกาในการเล่นเกม
๑๒.นักเรียนรวมแถวบอกเลิกแถว นักเรียนทุกคนทาความสะอาดร่างกาย เสร็จแล้วเดินแถวเข้าห้องอย่างเป็น
ระเบียบ

ขั้นสรุป

๗. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ ๑ ร่วมกัน
๘.นักเรียนแยกกลุ่มออกเป็น ๒ ทีมโดยคละชาย หญิง (หรือตามที่ตกลงกัน)ฝึกเล่นเกม โดยครูคอย
ให้คาแนะนา
๙.นักเรียนแข่งขันเกมเกม “ตี่จับ”โดยใช้กลุ่มคละชายหญิงตามที่ตกลงกันขณะที่นักเรียนเล่นเกมครูคอยให้
คาแนะนา และสังเกตการเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎ กติกา ถ้านักเรียนทาผิดกติกาให้มีการตักเตือน
๑๐.นักเรียนร่วมกันเขียนแผนผังความคิดในใบงานที่ ๐๑ เรื่องความรู
ง เกม ้และประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกม

(ชั่วโมงที่ ๒)
ารวจความพรอมของเครื่อองแต่
งแตงกายและสุ
กายและสุขขภาพของนั
ภาพของนักกเรีเรียยนนั
นนักกเรีเรียยนร่
นรววมกั
มกันนจัจัดดแถวหน้
แถวหนาากระดาน
กระดาน
๖. สสํารวจความพร้
สองแถวทํากายบริ
ากายบริหารเพื่ออบอุ
อบอุน่ น ร่ราางกายให้
งกายใหพร้รอมส
มสําหรั
าหรับบการฝึ
การฝกกปฏิ
ปฏิบบตั ตั กิ กิ ิจจิ กรรมต่
กรรมตาางๆดั
งๆดังงนีนี้สส้ ะบั
ะบัดดข้ขออเท้เทาา
สองแถวท
สะบัดดมืมืออหมุหมุนเอวฯลฯ
นเอวฯลฯ
สะบั

๓.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นเกมการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยครู
ซักถามหรือถามนาเกี่ยวกับเกมที่นักเรียนเคยเล่นเช่น เกมวิ่งเปี้ยว เกมกระโดดเชือก
๔.ครูแนะนาเกมโดยให้นักเรียนฝึกอ่านชื่อเกมและวิธีการเล่นเกม
๕.นักเรียนอ่านใบความรู้ที่ ๐๑-๐๓ ตามครูเรื่อง การเล่นเกม “ส่งบอลลอดถา” เกม “เรียกเบอร์เขี่ยบอล”
“เกมตี่จับ” ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกม กฎ กติกา การเล่น
และเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตประกอบการอธิบายจากครู เรื่องการเล่นเกมดังนีกิจกรรมที่ ๑ เกม
“ส่งบอลลอดถา” เกม “เรียกเบอร์เขี่ยบอล” เกม “ตี่จับ”

ขั้นสอน

๑.สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียน
๒.นักเรียนร่วมกันจัดแถวโดยการจัดแถวหน้ากระดานสองแถวทากายบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกายให้พร้อม
สาหรับการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆดังนี ๑)กระโดดตบ ๒) หมุนหัวไหล่๓)หมุนเอว
๔) ก้มแตะสลับ ๕)วิ่งอยู่กับที่

ขั้นนา

(ชั่วโมงที่ ๑)

๒. สนามลานพืน
๔.ปากกา

๑.ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒.การทาใบงานถูกต้องตามเกณฑ์
ที่กาหนด

เกณฑ์การประเมิน

๑.แบบสังเกตพฤติกรรม
๒.แบบประเมินผลงาน
๓.แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เครื่องมือ

๑.ประเมินความรู้เรื่องวิธีการเล่นเกม
และประโยชนจากเกม“วิ
ากเกม “ส่งงเปีบอลลอดถํ
และประโยชน์
้ยว” ้า”
“เสื
ไล่วัว”เขีและ
“ตี่จับและ
” “ตี่จับ”
“เรียอกเบอร
่ยบอล”
๒.ประเมินทักษะในการเล่นเกม “ส่ง
บอลลอดถา” เกม “เรียกเบอร์เขี่ยบอล”
และ “ตี่จับ”
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑.สังเกตพฤติกรรม
๒.ประเมินผลงาน

การประเมิน

๑.แข่งขันเกม
๒. ใบงานที
่ ๐๑
เรื่องเกม
๒.เขี
ยนแผนผั
งความคิ
ดความรู้ที่ได้รับ
และประโยชน์ของการเล่นเกม

ภารงาน/ชิ้นงาน

๑.ใบความรู้
๓.กระดาษ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬาแผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องเกม
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและภาษาไทยเวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒




บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑
 บ ๒.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง เกม

ชื่อกลุ่ม ......................................................................................... ชั้น ..............................
คคําชี
นคินดคิด แลวเขียนแผนผัง
าชี้แจง ให้
ใหนักเรียนแบ่
นแบงกลุ่ม โดยคละชาย -- หญิ
หญิงงกลุกลุ่มมละละ๔ ๔คนคนร่วมกั
รวมกั
แล้
วเขียดนแผนผั
ด ความรูของการเล
้และประโยชน์
ความคิ
ความรูงความคิ
และประโยชน
นเกมของการเล่นเกม

ประโยชน์ของการเล่นเกม
................................................
......................................................
ความรู้ที่ได้รับ
.....................................................
.........................................
................................................
.............................
ชื่อเกม
............................................. ......................................... .......................................
............................................. ........................................
......................................
............................
............................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู

เรื่อง เกม “ส่งบอลลอดถ้า”

จานวนผู้เล่น
ไม่จากัดผู้เล่น
มีวิธีเล่นดังนี
๑. แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอน แล้วยืนแยกเท้า
๒. ผู้เล่นที่อยู่หัวแถวก้มตัวลงส่งบอลลอดขาตนเองให้ผู้เล่นคนถัดไปแล้วส่งต่อ ๆ กันไปจนถึง
คนท้ายแถว โดยไม่ให้บอกตกพืน
๓. คนสุดท้ายของแถว เมื่อได้รับบอลแล้ว ให้วิ่งไปยืนที่หัวแถว แล้วส่งบอลลอดขาเช่นเดิม
๔. แถวใดที่ผู้เล่นคนแรกกลับมายืนหัวแถวได้เหมือนเดิม จะเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์
๑. ลูกฟุตบอล
เกม “ส่งบอลลอดถ้า”

ที่มา : https://www.google.co.th

๑๖๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับครู

เรื่อง เกม “เรียกเบอร์เขี่ยบอล”
จานวนผู้เล่น
ไม่จากัดจานวน
มีวิธีเล่นดังนี
๑. เลือกตัวแทน ๑ คน เป็นผู้เรียกหมายเลข ผู้เล่นคนอื่นให้แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
๒. ให้ผู้เล่นแต่ละกลุ่มเข้าแถวหน้ากระดาน ยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้ผู้เล่นแต่ละแถวนับเลข
และจาหมายเลขของตนไว้
๓. วางบอลไว้ตรงกลางระหว่างแถว เริ่มเล่นโดยให้ตัวแทนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งขึนมา
ผู้ที่เป็นหมายเลขนันของแต่ละแถวให้วิ่งไปเขี่ยบอลเข้ามายังเขตแดนของตนให้ได้
๔. แถวใดเขี่ยบอลเข้ามาเขตแดนของตนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์
๑. ลูกฟุตบอล

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

ใบความรู้ที่ ๓ สาหรับครู
เรื่อง เกม “ตี่จับ”

จานวนผู้เล่น
แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย เท่าๆ กัน ฝ่ายละ ๓ – ๑๒ คน
มีวิธีเล่นดังนี
นแบ่น แบ
งเขตแดนไว้
แล้วแตกลงกั
นว่าใครจะเป็
นคนตี่กน่อคนตี
น ่ กโดยยื
ผูผู้เเล่ลนนทัทังสองฝ่
้ ง สองฝายก
า ยกําหนดเส้
า หนดเส
ง เขตแดนไว
ล ว ตกลงกั
น ว า ใครจะเป
อน น
อยู่ นอยูคนละดานของเสนแบงเขต ฝายที่เปนคนตี่จะผลัดกันออกไปในแดนของฝายตรงขาม
โดยยื
คนละด้
แบ่่”งเขต
ฝ่ายที
ป็นคนตี
่จะผลัดกันออกไปในแดนของฝ่
ายตรงข้
มกับทา
พร
อมกับานของเส้
ทําเสียงน“ตี
โดยไม
อา่เปาก
และพยายามใช
มือแตะตัวฝายตรงข
ามใหาไมพร้
ดจําอนวนมาก
อ้าปาก และพยายามใช้
วฝ่ายตรงข้
ามให้ไาด้ยตรงข
จานวนมากที
่สุด ฝแล้
ทีเสี่สยุดง แลว“ตี
รีบ่”วิ่งโดยไม่
กลับแดนของตน
ผูที่ถูกแตะตัมือวก็แตะตั
ตองไปเป
นเชลยของฝ
าม รอให
ายว
รีบวิ่งกลับแดน
ของตน ผู้ที่ถูกแตะตัวก็ต้องไปเป็นเชลยของฝ่ายตรงข้าม รอให้ฝ่ายของตนตี่
ของตนตี่เขาไปชวย เจาของแดนก็ตองชวยกันปองกันไวไมใหคนตี่แตะมือ ชวยเชลยได ฝายใด
เข้าไปช่วย เจ้าของแดน
ก็ต้องช่วยกันป้องกันไว้ไม่ให้คนตี่แตะมือ ช่วยเชลยได้ ฝ่ายใดถูก
ถูกจับตัวเปนเชลยหมดก็เปนฝายแพ
จับตัวเป็นเชลยหมดก็เป็นฝ่ายแพ้
อุปกรณ์
ไม่มี
แผนผังการเล่นเกม “ตี่จบั ”
เส้นเชลย

เส้นแบ่งเขตแดน

เส้นเชลย

๑๖๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๒ คะแนน)

ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด

วาดภาพ ตกแต่งภาพประณีต สวยงาม

ชื่อ-สกุล

เขียนประโยชน์ของการเล่นเกม

รายการปฏิบัติ

เขียนชื่อเกมและความรู้ได้จากการเล่นเกม

แบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการเล่นเกม
วิชา....................................เรือ่ ง.........................................................ชัน......................
วันที่.................เดือน................................................พ.ศ. ............................................ ..
คาชี้แจง : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีสังเกตในขณะดาเนินการสอน
ตามระดับคะแนน ดังนี ๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
นักเรียนได้คะแนน ๘ คะแนน ถือว่า ผ่านการประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง การเล่นเกม

ระดับคะแนน
๓
๒
๑.เขียนชื่อเกมและความรู้ เขียนชื่อเกมและความรู้ เขียนชื่อเกม และความรู้
ได้จากการเล่นเกม
ได้จากการเล่นเกมได้
ได้จากการเล่นเกมได้ไม่
ถูกต้อง
ถูกต้องเป็นบางส่วน
เขียนประโยชน์
๒. เขียนประโยชน์ของการ เขียนประโยชน์
ของการเล่นเกมได้
เล่นเกมได้
ของการเล่นเกมได้
เนือหาไม่ชัดเจน
เนือหาชัดเจนถูกต้อง
ผิดบางส่วน
๓. ตกแต่งภาพประณีต
ตกแต่งภาพประณีต
ตกแต่งภาพประณีต
สวยงาม
สวยงาม
สวยงามเป็นส่วนมาก
๔.ทางานเสร็จตามเวลาที่ ทางานเสร็จตามเวลาที่ ทางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนด
กาหนด เนือหาครบ
กาหนดเนือหา ไม่
สมบูรณ์
สมบูรณ์บางส่วน
รายการประเมิน

๑๖๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑
เขียนชื่อเกม และความรู้ได้
จากการเล่นเกมไม่ได้ถูกต้อง
เขียนประโยชน์
ของการเล่นเกมได้
เนือหาไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง
เป็นส่วนมาก
ตกแต่งภาพประณีต
สวยงามบางส่วน
ทางานไม่เสร็จตามเวลาที่
กาหนดเนือหาไม่ครบ
สมบูรณ์

สรุปผลการประเมิน

รวมคะแนน (๑๕ คะแนน)

การเล่นเกมตามกฎ กติกาและกานาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

มีทักษะในการเล่นเกม“เรียกเบอร์
เขี่ยบอล”
มีทักษะในการเล่นเกม”ตี่จับ”

ชื่อ - สกุล

มีทักษะการเล่นเกม”ส่งบอลลอดถา”

รายการปฏิบัติ

มีทักษะในการเล่นแบบคละกลุ่มชาย หญิง

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง เกม
วิชา....................................เรือ่ ง.........................................................ชัน......................
วันที่.................เดือน................................................พ.ศ........................
คาชี้แจง ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธีสังเกตในขณะดาเนินการสอน
ตามระดับคะแนน ดังนี ๓ = ดี
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
นักเรียนได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๑๐ คะแนน ถือว่า ผ่านการประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง เกม

ระดับคะแนน
๓
๒
๑. มีทักษะในการเล่น
มีการเล่นคละกลุ่มชาย
มีการเล่นคละกลุ่มชาย
แบบคละกลุ่มชาย หญิง หญิง อย่างสนุกสนาน มี หญิง อย่างสนุกสนาน
ความสามัคคี ถูกต้องตาม มีความสามัคคี แต่ผิดกฎ
กฎกติกา
กติกา ต้องให้คาแนะนา
เป็นบางครัง
๒. มีทักษะการเล่นเกม
เล่นวิ่งสเปรี
ยว อย่าง ้า
เล่นวิ่งสเปรี
ยว อย่าง ้า
เล
งบอลลอดถํ
เล
งบอลลอดถํ
คล่องแคล่วทาให้เกิด
คล่องแคล่วทาให้เกิด
“ส่งบอลลอดถา”
ความสามัคคี สนุกสนาน ความสามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัยตามกฎกติกา
ปลอดภัย แต่ผิดกฎกติกา
ต้องให้คาแนะนาเป็น
บางครัง
เล่นเกมโดยใช้ความ
๓. มีทักษะในการเล่นเกม เล่นเกมโดยไม่ใช้
รุนแรง เช่น การผลัก การ
“เรียกเบอร์เขี่ยบอล”
ความรุนแรง เช่น
ดึง จนทาให้ได้รับบาดเจ็บ
การผลัก การดึง
จนทาให้ได้รับบาดเจ็บ
ต้องให้คาแนะนาเป็น
บางครัง
เล่นเกมโดยใช้ความ
๔. มีทักษะในการเล่นเกม เล่นเกมโดยไม่ใช้
รุนแรง เช่น การผลัก
“ตี่จับ”
ความรุนแรง เช่น
การดึง ความอดทน
การผลัก การดึง
มีความอดทน สามัคคี มี สามัคคี มีนาใจนักกีฬา
ต้องให้คาแนะนาเป็น
นาใจนักกีฬา
บางครัง
๕. การเล่นเกมตามกฎ
การเล่นเกมได้ถูก
การเล่นเกมได้ถูกตามกฎ
กติกาและการนาไปใช้ใน ตามกฎกติกา และ
กติกาและยกตัวอย่างการ
ชีวิตประจาวัน
ยกตัวอย่างการนาเกม กฎ นาเกม กฎ กติกา
กติกา ไปใช้ใน
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้ชัดเจน ไม่ชัดเจน
รายการประเมิน

๑๖๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑
มีการเล่นคละกลุ่มชาย
หญิง อย่างสนุกสนาน
มีความสามัคคีแต่ผิดกฎ
กติกาต้องให้คาแนะนา
เป็นส่วนใหญ่
เล่นวิ่งสเปรี
ยว อย่าง ้า
เล
งบอลลอดถํ
คล่องแคล่วทาให้เกิด
ความสามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย แต่ผิดกฎกติกา
ต้องให้คาแนะนา
เป็นส่วนใหญ่
เล่นเกมโดยใช้ความ
รุนแรง เช่น การผลัก การ
ดึง จนทาให้ได้รับบาดเจ็บ
ต้องตักเตือนเป็นส่วนใหญ่
เล่นเกมโดยใช้ความ
รุนแรง เช่น การผลัก
การดึง ขาดความอดทน
สามัคคี ไม่มีนาใจนักกีฬา
ต้องตักเตือนเป็นส่วนใหญ่
การเล่นเกม ไม่ถูกตามกฎ
กติกาและยกตัวอย่างการ
นาเกม กฎ กติกา ไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
ไม่ชัดเจน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง เกม
วิชา....................................เรือ่ ง.........................................................ชัน......................
วันที่.................เดือน................................................พ.ศ........................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน
พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน
รวม ๙ คะแนน

รับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เลขที่

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ของสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านระเบียบวินัย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐ ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๙

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเรื่อง การเลนเกมเบ็เตล็ด
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน

๓

ระดับคะแนน
๒

๑

ปฏิบัติตามขอตกลง
ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
และโรงเรียนไดดวย
การเตือนเปนบางครั้ง
ตนเอง
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่อง เกม
ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
๒. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายสําเร็จ ภายใน มอบหมายสําเร็จภายใน
เกณฑ์การประเมิน
เวลาที่กําหนด ผลงานดี เวลาที่กําหนด ผลงาน
รายการประเมิน
ไมคอยดีระดับคะแนน
๓
๒
๓. ปฏิ
รับผิบดัตชอบในการทํ
างาน มีความเพี
มีคปฏิ
วามเพี
รทํอางานที
่
๑.
ิตามข้อตกลงกฎเกณฑ์
ปฏิบัตยิตรทํ
ามข้างานที
อตกลง
บัติตยามข้
ตกลง่
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว ไดรับกฎเกณฑ์
ระเบีาเร็ยบจ
ระเบียาบเร็จ
ไดกฎเกณฑ์
รับมอบหมายสํ
มอบหมายสํ
โรงเรียนและสังคม
ข้อบังบคัปรุ
บของครอบครั
ว มีกข้ารปรั
อบังคับบปรุ
ของครอบครั
งและ ว
มีการปรั
งและ
นได้ดด้วี ย พัฒ
และโรงเรี
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ พัฒและโรงเรี
นาการทํยานโดยต้
งานไดอดงมี
ีขึ้น
นาการทํายงานได
ตนเอง
การเตือนเป็นบางครัง
กิจกรรม
บางสวน
๓. รับผิดชอบในการทางาน
๑. ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน
พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๗๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
การเตือนเปนสวนมาก
ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมสําเร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
ผลงานไมคอยดี
๑
มีปฏิ
ความเพี
ยรทํอาตกลง
งานที่
บัติตามข้
ระเบียาบเร็จ
ไดกฎเกณฑ์
รับมอบหมายสํ
ข้อไบัมงมคัีกบารปรั
ของครอบครั
แต
บปรุง ว
ใหและโรงเรี
ดีขึ้น ยนโดยต้องมี
การเตือนเป็นส่วนใหญ่

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการเรียนรู้ที่ ๔ การเล่นเกม

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
 การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดต่างๆ ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการเล่นเกมต้อง
ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
และเขารร่วมกิจกรรมทางกายที่วิธีเลล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้อองต้
งตนทั้งงแบบอยู
แบบอยูก่ ับที่
 การเล
การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้
ที่ เคลื
่และใช้
อุปกรณ์
ประกอบ
เคลื
่อนที่อ่แนทีละใช
อุปกรณ
ประกอบ
 การตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบความรู้สาหรับครู
 เกม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบความรู้ที่ ๑
 ใบความรู้ที่ ๒
 แบบประเมินพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบทดสอบหลังเรียน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝีกเสริม
- ไม่มี -

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเล่นเกม
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาภาษาไทยและศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนา


ขั้นสอน





ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๑๗๒







แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
งแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนนักเรียนจัด
สํสาารวจความพร้
รวจความพรอมของเครื่องแต
แถวเป็นวงกลมแล
วงกลมแล้วทํทาากายบริ
นนา
แถวเป
กายบริหารเพื่ออบอุน่ รร่างกายตัวแทนนักเรียนนํ
เพื่อนปฏิบัติดังนี้ ๑) วิ่งอยู่กับที่ ๒)
๒)กระโดดตบเหนื
กระโดดตบเหนืออศีศีรรษะ๓)ก้
ษะ๓)กมมแตะสลั
แตะสลับบ๔)
กระโดดสปริ
งข้องเท้
างเดีายงเดี
วพัยบวพั
เข่าบไปด้
านหลั
งสลังบสลั
ซ้าบยขวา
๔)
กระโดดสปริ
ขอาเท๕)ยื
า ๕)นขาข้
ยืนขาข
เขาไปด
านหลั
ซายขวา
ครูอภิปรายกับนักเรียนเรื่อง การละเล่นพืนเมืองในชั่วโมงที่เรียนผ่าน
มาแล้วเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขณะเล่นเกม นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆ กัน ฝึก
อ่านชื่อเกมในใบความรู้ ครูอธิบายแนะนาวิธีการเล่นเกม การละเล่น
พืนเมือง
นะนาากฎ
าในการเล่นเกมตัวแทนนักเรียน ออกมาสาธิต
ครูแนะนํ
กฎ กติกาในการเล
ายการเล่นเกม การละเล
การละเล่นนเกม
เกมไดได้แแกก่เกม
เกม“ลํ“ลาเลีาเลียงบอล”
ยง
ประกอบการอธิบายการเล
บอล”เกม
เกม
“แยงที“แย่
่” งที”่
นักเรียนยืนเป็นวงกลมเพื่อเล่นเกม “ลาเลียงบอล”และเกม “แย่งที่” ครู
คอยให้คาแนะนา และคอยดูแลความปลอดภัยในการเล่นสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักเรียนถ้าทาผิดกฎ กติกาต้องรีบตักเตือนนักเรียนทันที
ครูซักถามนักเรียนร่วมกันตอบคาถามพร้อมสรุปความรู้ที่ได้จากศึกษาจาก
ใบความรู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นการทบทวน กฎ กติกาการออก
กาลังกาย การเล่นเกมและประโยชน์ที่ได้จากการออกกาลังกาย การเล่น
เกม
นักเรียนทุกคนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
ครูตรวจแบบทดสอบแจ้งผลการทดสอบ ครูแนะนานักเรียนให้ออกกาลัง
กายสม่าเสมอเพื่อทาให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

๑.มีทักษะในการเล่นเกม “แย่งที”่ เกม
“ทีมลาเลียงบอล” ได้
๒.ปฏิบตั ิตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการออก
กาลังกาย การเล่นเกมได้
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- มีวินัย

ทักษะ

๑.บอกวิธีการเล่นเกม“แย่งที่” เกม “ทีมลาเลียง
บอล” ได้
๒.บอกประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม“แย่งที”่ เกม
“ทีมลาเลียงบอล” ได้

จุดประสงค์
ความรู้

ขอบเขตเนื้อหา
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทาง
กายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบืองต้นทังแบบ
อยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นเกม
เป็นกลุ่ม

๑๒. ครูซักถามนักเรียนร่วมกันตอบคาถามพร้อมสรุปความรู้ที่ได้จากศึกษาจากใบความรู้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นเป็นการทบทวน กฎ กติกาการออกกาลังกาย การเล่นเกมและประโยชน์ที่ได้
จากการออกกาลังกาย การเล่นเกม
๑๓. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยย่อยที๒่ สนุกกับเกมกีฬา
๑๔. ครูตรวจแบบทดสอบแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบ แนะนาให้นักเรียนไปศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม และควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อทาให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรง

ขั้นสรุป

กระดานสองแถวทากายบริหารเพื่ออบอุน่ ร่างกายให้พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบตั กิ ิจกรรมต่างๆ
ดังนี้สะบัดข้อเท้า สะบัดมือ หมุนเอวฯลฯ
๙. ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนชั่วโมงที่ ๑ ร่วมกัน
๑๐.นักเรียนออกมายืนเป็นวงกลมเพื่อเล่นเกมแย่งที่
๑๑. ขณะนักเรียนเล่นเกมครูคอยให้คาแนะนา และสังเกตการเล่นเกม การปฏิบัติตามกฎ กติกา
ถ้านักเรียนทาผิดกติกาให้มีการตักเตือนทันที

(ชั่วโมงที่ ๒)
๘. สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียนนักเรียนร่วมกันจัดแถวหน้า

๔.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การเล่นเกม
๕.นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆ กัน ศึกษาใบความรู้และฝึกอ่านชื่อเกมและวิธีการเล่นในใบ
ความรู้ที่ ๑-๒ ครูซักถามเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกม กฎ กติกาในการเล่นเกม
๖.เลือกตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตประกอบการอธิบายการเล่นเกมดังนี
๑.กิจกรรมที่ ๑ เกม“ทีมลาเลียงบอล” กิจกรรมที่ ๒เกม“แย่งที”่ แล้วปฏิบัติเล่นเกมลาเลียงบอล
๗.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องการเล่นเกม

ขั้นสอน

๑.สารวจความพร้อมของเครื่องแต่งกายและสุขภาพของนักเรียน
๒.นักเรียนจับมือกันจัดแถวเป็นวงกลมแล้วทากายบริหารเพื่ออบอุ่นร่างกาย
๓.เลือกตัวแทนนักเรียน ๑คน ออกมานาเพื่อนปฏิบัติดังนี ๑)วิ่งอยู่กับที่ ๒)กระโดดตบเหนือศีรษะ
๓)ก้มแตะสลับ๔)กระโดดสปริงข้อเท้า ๕)ยืนขาข้างเดียวพับเข่าไปด้านหลังสลับซ้ายขวา

(ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา

๑.ปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๒. ทาแบบทดสอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

๑.แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือ

๑. ซักถามวิธีการเล่นและประโยชน์การออก
กาลังกาย การเล่นเกม
๒.สังเกตพฤติกรรมการเล่นเกม “แย่งที่” เกม
“ทีมลาเลียงบอล”

วิธีการ

๑. ประเมินความรู้เรื่องวิธีการเล่นเกม “ทีม
ลาเลียงบอล” เกม “แย่งที่”
๒.ประเมินความรู้เรื่องกฎ กติกาข้อตกลงในการ
เล่นเกมและประโยชน์ของการเล่นเกม
๓.ประเมินทักษะในการเล่นเกม “ทีมลาเลียง
บอล” เกม “แย่งที่”
๔. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การวัดและประเมินผล

๑. การเล่นเกม
๒. การละเล่นพืนเมือง

ภาระงาน/ชิ้นงาน

๑.ใบความรู้ ๒. เกม
๓.สนามลานพืน ๔.แบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข: หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การเล่นเกม
บูรณาการสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาไทยและศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู

เรื่องเกม “เกมทีมลาเลียงบอล”

จานวนผู้เล่น
จานวน ๑๖ คน(ตามดุลยพินิจของผู้สอน)
อุปกรณ์ ลูกบอล
มีวิธีการเล่นดังนี
๑. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ ทีมๆละ ๘ คน โดยให้จับคู่กัน แต่ละคู่ยืนห่างกัน ประมาณ ๕ เมตร
๒. ให้แต่ละคู่หันหน้าเข้าหากันพร้อมทังจับมากันไว้ ช่วยกันประคองลูกบอลไปส่งยังคู่ที่ ๒ ที่อยู่ถัดไป
เรื่อยๆ จนถึงคู่สุดท้าย โดยระหว่างนันห้ามให้ลูกบอลตกพืน
๓. ใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะ

ที่มา : http://www.bloggang.com

๑๗๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับครู
เรื่องเกม “แย่งที่”

จานวนผู้เล่น
ไม่จากัดจานวนผู้เล่น
วิธีการเล่น
๑. ให้นักเรียนเข้าแถวจับมือเป็นวงกลม แล้วเลือกนักเรียนคนหนึ่งอยู่กลางวง
๒. เมื่อเริ่มเล่น ให้คนที่ยืนเป็นวงกลมเดินวนซ้ายไปเรื่อย ๆ คนที่อยู่ในกลางวงจะแตะมือคน
อื่นคู่หนึ่งแล้วบอกว่า วิ่งเร็ว
๓. คู่ที่ถูกแตะต้องออกวิ่งคนละทางเพื่อกลับมายืนที่เดิม ซึ่งเหลือเพียงที่เดียว เพราะถูกคน
แตะเข้ามายืนแทนที่แล้ว
๔. ถ้าคนใดไม่มีที่ยืนให้กลายเป็นคนแตะต่อไปประโยชน์ที่ได้คือ
ประโยชน์
๑. ด้านร่างกายได้ออกกาลังกาย
๒. ด้านสติปัญญา มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี
๓. ด้านอารมณ์ รู้จักควบคุมสติได้ มีสมาธิในการเล่น รู้จักแพ้ชนะและการให้อภัย
๔. ด้านสังคม ได้เข้ารวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ทาให้รู้จักการอยู่รวมกันและเล่นกันเป็นหมู่คณะ

ที่มา : http://xn--12c8bfaaf0a0bcua5kxai6e6g4c2cwac.blogspot.com/2310/ 01/
blog-post_238.html(นายสายใจ บุญเสริฐ)

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๕

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. ส่วนใดที่ออกแรงมากที่สุดในการวิ่ง
แบบทดสอบหลั๗.งการปาเป้
เรียน าควรใช้แขนข้างใด
ก. เท้า
ก. ข้างขวา
หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
ข. ข้างซ้าย
ข. ส้นเท้า
คาชีแ้ จง ให้นักเรียนกาเครือ่ งหมาย  ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ค. ข้างที่ถนัด
ค. ปลายเท้า
๒.
ใดไม
ระโยชนที่ได้่สดจุดากการวิ
๘. การปาเป้
ข้อใดไม่เกีา่ยควรใช้
วข้องกัแขนข้
บการเคลื
ใดไม่ใ่อช่ชอกแรงมากที
ประโยชน์
๑. ขส่ข้อวนใดที
ในการวิ่ง
๗.
างใด ่อนไหว
ตามจั
งหวะเพลง
ก. ความแข็
เท้า งแรง
ก.
ข้างขวา
ก. ข้ฝึากงซ้
เดิานย- จังหวะเพลง
ข. ส้ความว่
นเท้าองไว
ข.
ข.
วิ่ง ่ถ-นัจัดงหวะการปรบมือ
ค. ความพร้
ปลายเท้าอมเพรียง
ค. ฝึข้กางที
ฝึกกระโดด
งเพลง
๓. ข้อใดไม่
ใดเป็นใช่การออกก
เท้า ่ง
๒.
ประโยชน์าลั
ที่ไงด้ข้จอากการวิ
๘. ข้ค.อใดไม่
เกี่ยวข้อ-งกัจังบหวะการร้
การเคลื่ออนไหว
๙. การเคลื
่อนไหวตามจังหวะต้องอาศัย
ก. กระโดดกบ
ความแข็งแรง
ตามจังหวะเพลง
ความสั
ยวะต่าง ๆ กับสิ่งใด
โยนบอลองไว
ข. ความว่
ก. ฝึกเดิมนพัน- ธ์จัขงองอวั
หวะเพลง
ก.
ขว้างสิ่งของ
ค. ความพร้
อมเพรียง
ข. ฝึตากวิ่ง - จังหวะการปรบมือ
ข.
๔. ข้กิอจกรรมใดเกี
่ยวข้องกั
๓.
ใดเป็นการออกก
าลับงการทรงตั
ข้อเท้า วมากที่สุด
ค. ปาก
ฝึกกระโดด - จังหวะการร้องเพลง
ค. หู ่อนไหวตามจังหวะต้องอาศัย
วิ่งไล่จับ
ก. กระโดดกบ
๙. การเคลื
๑๐.ความสั
การเคลื
างกายประกอบเพลงออก
เดินบนถังนามัน
ข. โยนบอล
มพั่อนนไหวร่
ธ์ของอวั
ยวะต่าง ๆ กับสิ่งใด
กก.าลัตาง เป็นการฝึกเคลื่อนไหวแบบใด
โยนลู
ค. ขว้
างสิก่งบอลลงห่
ของ วง
ก.
แบบอยู่กับที่
๕. กิการขว้
างบอล่ยเป็
กการเคลืว่อมากที
นไหว่สุด
๔.
จกรรมใดเกี
วข้นอการฝึ
งกับการทรงตั
ข. ปาก
ข.
่อนที่
ร่างกายส่
ก.
วิ่งไล่จับวนใด
ค. แบบเคลื
หู
แบบโยกตั
ว างกายประกอบเพลงออก
ก. เดิ
ขาและมื
ข.
นบนถัองนามัน
๑๐.ค.การเคลื
่อนไหวร่
ข. แขนและเท้
า วง
ค.
โยนลูกบอลลงห่
กาลัง เป็นการฝึกเคลื่อนไหวแบบใด
ค. แขนและมื
๕. การขว้
างบอลอเป็นการฝึกการเคลื่อนไหว
ก. แบบอยู่กับที่
๖. ข้ร่าองกายส่
ใดเรียงล
าดับความเร็วในการเคลื่อนที่
วนใด
ข. แบบเคลื่อนที่
วิ่ง เดิน อเหยาะ ๆ
ก. ขาและมื
ค. แบบโยกตัว
เหยาะ ๆ วิา่ง เดิน
ข. แขนและเท้
ค. แขนและมื
เดิน เหยาะอ ๆ วิ่ง
๖. ข้อใดเรียงลาดับความเร็วในการเคลื่อนที่
ก. วิ่ง เดิน เหยาะ ๆ
การจั
ดกิจกรรมการเรี
ยเดิ
นรูกน (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
๑๗๖ ข.ชุดกิเหยาะ
จกรรมการเรี
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ๆ วิ่งยนรู
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
ค. เดิน เหยาะ ๆ วิ่ง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
เฉลย ป.๒
๑) ค
๒) ค
๓) ก
๔) ข
๕) ค
๖) ค
๗) ค
๘) ข
๙) ค
๑๐) ข

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

รวมคะแนน (๑๕ คะแนน)

การแก้ปัญหาและทักษะการเล่นเกม

การปฏิบัติตามกฎ กติกาข้อตกลง

การเล่นเกมด้วยความสนุกสนาน

ชื่อ-สกุล

การเล่นเกม แย่งที่

พฤติกรรมนักเรียน

การเล่นเกม ทีมลาเลียงบอล

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน เรื่อง การเล่นเกม
วิชา.........................................................ชันประถมศึกษาปีที่ …..
วันที่................เดือน....................................................พ.ศ......................
คาชี้แจง เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินนักเรียนโดยใช้ วิธี
สังเกตในขณะดาเนินการสอนแล้วใส่คะแนนให้ตรงกับพฤติกรรมที่เป็นจริงของนักเรียนตามระดับคะแนน ดังนี
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
นักเรียน ได้คะแนน ๑๐ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านการประเมิน

๑๗๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

เกณฑ์การประเมิน

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียน เรื่อง การเล่นเกม

รายการประเมิน

๓
สามารถวิ่งและทรงตัว
ได้ ทาให้เกิดความ
สามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย และเล่นได้
ถูกต้องตามกฎกติกา

๒. การเล่นเกม
”ที
“แยมงลทีาเลี
่” ยงบอล”

๑.การเล่นเกม”แย่งที”่
“ทีมลําเลียงบอล”

สามารถวิ่งคล่องแคล่ว
ว่องไว ทาให้เกิดความ
สามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย และเล่นได้
ถูกต้องตามกฎกติกา

๓. การเล่นเกมด้วยความ
สนุกสนาน

สามารถทรงตัวได้ดี
มีความสามัคคี
สนุกสนาน ปลอดภัย
เล่นถูกต้องตามกฎ
กติกา
๔. การปฏิบัติตามกฎ กติกา ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ข้อตกลง
ข้อตกลงทุกครัง
๕.การแก้ปัญหาและทักษะ มีความคล่องแคล่ว
การเล่นเกม
มีเหตุผล มั่นใจตนเอง
และมีวินัยรู้จักแพ้ชนะ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง

ระดับคะแนน
๒
สามารถวิ่งและทรงตัวได้
ทาให้เกิดความสามัคคี
สนุกสนาน ปลอดภัย แต่
เล่นไม่ถูกกฎกติกา ต้อง
ให้การแนะนาเป็น
บางครัง
สามารถวิ่งคล่องแคล่ว
ว่องไว ทาให้เกิดความ
สามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย แต่เล่นผิด
กฎกติกา ต้องให้การ
แนะนาเป็นบางครัง
สามารถทรงตัวได้ดี มี
ความสามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย แต่เล่นไม่ถูก
ตามกฎกติกา ต้องให้การ
แนะนาเป็นบางครัง
ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ข้อตกลงบางครัง
มีความคล่องแคล่ว
มีเหตุผล มั่นใจตนเอง
และมีวินัยรู้จักแพ้ชนะ
แก้ปัญหาได้บางครังและ
ต้องให้คาแนะนา

๑
สามารถวิ่งแต่ทรงตัวได้
ไม่ดีคล่องแคล่วอาจ
ไม่ปลอดภัยและเล่นไม่
ถูกกฎกติกา ต้องให้การ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
สามารถวิ่งคล่องแคล่ว
ว่องไว ทาให้เกิดความ
สามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย แต่เล่นผิด
กฎกติกา ต้องให้การ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
การทรงตัวไม่ดี มีความ
สามัคคี สนุกสนาน
ปลอดภัย และเล่นไม่ถูก
ตามกฎกติกา ต้องให้การ
แนะนาเป็นส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา
ข้อตกลง
มีความคล่องแคล่ว
มีเหตุผล แต่ขาดความ
มั่นใจตนเอง และขาด
วินัยในบางครัง รู้จักแพ้
ชนะแก้ปัญหาได้บางครัง
และต้องให้คาแนะนา

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙

๑๗๕

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชัน/ห้อง ...........................................เรื่อง.........................................................
คาชี้แจง: ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน
ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน
รวม ๙ คะแนน

รับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ – สกุล

ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

เลขที่

ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ของสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านระเบียบวินัย

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๗๐ ขึนไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๘๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
เกณฑการประเมิน
รายการประเมิน
๑. ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม

๓

ระดับคะแนน
๒

๑

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนไดดวย
ตนเอง

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
การเตือนเปนบางครั้ง

ปฏิบัติตามขอตกลง
กฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว
และโรงเรียนโดยตองมี
การเตือนเปนสวนมาก

ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มอบหมายสําเร็จ ภายใน มอบหมายสําเร็จภายใน
เกณฑ์การประเมิน
่กําหนด
ผลงาน
เวลาที่กําหนด ผลงานดี เวลาทีระดั
รายการประเมิน
บคะแนน
ไมคอยดี ๒
๓
๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติตามข้อตกลง
๓. กฎเกณฑ์
รับผิดชอบในการทํ
า
งาน
มีความเพีระเบี
ยรทํยางานที
มี
ค
วามเพียรทํ
างานที
ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์
ระเบี
ยบ ่
กฎเกณฑ์
บ ่
าเร็วจ
ของครอบครัวโรงเรียนและ ไดข้รอับบัมอบหมายสํ
งคับของ าเร็จ ข้ได
อบัรงับคัมอบหมายสํ
บของครอบครั
สังคม
วและ
และโรงเรี
มีการปรัยบนโดยต้
ปรุงและองมี
มีกครอบครั
ารปรับปรุ
งและ
ยนได้าดงานได
้วยตนเอง
อนเป็นบางครั
๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ พัฒโรงเรี
พัฒนาการทํ
างานไดงดีขึ้น
นาการทํ
ดี การเตื
กิจกรรม
บางสวน
๓.รับผิดชอบในการทางาน
๒. ตรงตอเวลาในการปฏิบัติ

เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน
พอใช้ = ๒ คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๖ คะแนนขึนไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ตั้งใจทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมสําเร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
ผลงานไมค๑อยดี
ปฏิบัติตามข้อตกลง
มีความเพีระเบี
ยรทํยางานที
กฎเกณฑ์
บ ่
าเร็วจ
ข้ได
อบัรงับคัมอบหมายสํ
บของครอบครั
แตไมมีกยารปรั
บปรุองมี
ง
และโรงเรี
นโดยต้
การเตื
ใหดีขอึ้นนเป็นส่วนใหญ่

ปรับปรุง = ๑ คะแนน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑

หนวยยอยที่ ๓
สุขภาพดีมีสุข

๑๗๘
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
๑๗๘
ชื่อหน่วยย่อย สุขภาพดีมีสุข
๑๗๘
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้ จํานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย สุขภาพดีมีสุข

หน่วยย่อยที่ ๓
จํานวนเวลาเรียน ๗ ชั่วโมง
หน่วยย่อยที่ ๓
จํานวนเวลาเรี
จําชืนวนแผนการจั
ยนรูม้ ีส๔ุข แผน
หน่
วยย่อยที่ ๓ยน ๗ ชั่วโมง
่อหน่วยย่อย ดสุการเรี
ขภาพดี
สาระส
าคั
ญ
ของหน่
ว
ย
จํานวนเวลาเรียน ๗ ชั่วโมง
จํานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔ แผน
กกินนอาหารที
อาหารที่ม่มีปีประโยชน์
ระโยชน ลัลักกษณะของการมี
ษณะของการมีสสุขุขภาพดี
ภาพดีกใในชี
นชีววิติตประจํ
การเลือกกิ
ประจําวัน อาการและวิธีปูอ งกัน
สาระส
วย บที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ การใช้ยาสามัญ
การเจ็บาคัปุญวยของหน่
การบาดเจ็
อกกิอนวงกัยอาหารที
่มีปทระโยชน์
ษณะของการมี
สุขภาพดี
กในชีวิตประจํดาวัสารอั
น อาการและวิ
ูองกันธี
สาระส
ประจําาคั
บ้การเลื
าญนของหน่
การปู
นอุบัติเหตุ
ี่อาจเกิดขึลั้นกทางน้
ําและทางบก
โทษของสารเสพติ
นตรายใกล้ตธัวีปและวิ
การเจ็
บาทียเตื
่อาจเกิ
ดขึ้น ่งการปฏิ
ิตามคํา่ทแนะนํ
่อมีอาการเจ็
ปุวยและบาดเจ็
กกิแนละปู
อาหารที
่มอีปนของสิ
ระโยชน์
ลักบษณะของการมี
กภัในชี
วิตบประจํ
วันนอัคอาการและวิ
ีปูองกัญน
ปูองกับนปุการเลื
สัวญย ลัการบาดเจ็
กอษณ์
ของหรื
อัตสถานที
ี่เป็นสอัาุขนเมืภาพดี
ตราย
ยและการปู
อางกั
คีภบัย การใช้ยธาสามั
ประจํ
องกันอุบบทีัต่อิเาจเกิ
หตุทดี่อขึาจเกิ
ดขึ้นทางน้
และทางบก
ด สารอันตรายใกล้
และวิญธี
การเจ็าบบ้ปุาวนยการปู
การบาดเจ็
้น การปฏิ
บัติตําามคํ
าแนะนําเมืโทษของสารเสพติ
่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็
บ การใช้ตัวยาสามั
ปูประจํ
องกัานบ้สัาญน ลัการปู
กษณ์วอชีแงกั
อนของสิ
่งของหรื
อสถานที
่ที่เป็นอันตราย
ภัยและการปูอดงกัสารอั
นอัคนคีตรายใกล้
ภัย ตัว และวิธี
ัติเหตุ
ที่อาจเกิ
ดขึ้นทางน้
ําและทางบก
โทษของสารเสพติ
มาตรฐานและตั
้วละปู
ัดนอุาบยเตื
ปูองกัน สัมฐ.
ญลักพษณ์๔.๑
และปูตัวายเตื
ี่เป็นอันตราย ภัยและการปูองกันอัคคีภัย
ชี้วัดอนของสิ
ป.๒/๒,่งของหรื
ป.๒/๓,อสถานที
ป.๒/๔,่ทป.๒/๕,
มาตรฐานและตั
ชี้วัด ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
มฐ. พ ว๕.๑
มฐ.
มาตรฐานและตั
ว๒.๑
ชี้วัดตัตัววชีชี้ว้วัดัด ป.๒/๒,
มฐ. พท ๔.๑
ป.๒/๑ ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕,
มฐ. พ ๕.๑
ป.๒/๑, ป.๒/๓,
ป.๒/๒, ป.๒/๔,
ป.๒/๓, ป.๒/๕,
ป.๒/๔, ป.๒/๕
๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒,
มฐ. ทพ ๒.๑
ชี้วกัด ป.๒/๑
๕.๑ ตัดวหลั
ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓, ป.๒/๔, ป.๒/๕
ลาดับการเสนอแนวคิ
มฐ.
ท อ๒.๑
ตัอาหารที
วชี้วัด ่มป.๒/๑
การเลื
อกกิ
กกินนอาหารที
่มีปีประโยชน์
ระโยชนเพืเพื่อ่อสุสุขภาพ
ขภาพการเจ็
การเจ็
ปวยและวิ
ีปอนงกัการปู
น การป
อุบทัติี่เหตุ
ที่อาจ
การเลื
บปุบวยและวิ
ธีปูอธงกั
องกันออุงกั
บัตนิเหตุ
ภัยและ
ลเกิ
าดัดบขึ้การเสนอแนวคิ
การปู
นอัค้าและทางบก
คีภัย ดหลัก โทษและวิธีปองกันสารเสพติดและสารอันตรายใกลตัว สัญลักษณและปายเตือน
นองกั
ทางนํ
การเลื
อกกิอนงกั
อาหารที
การเจ็บปุวยและวิธีปูองกัน การปูองกันอุบัติเหตุที่ ภัยและ
ลอัาดั
บการเสนอแนวคิ
ดนหลั
สุขภาพของเรา
นตรายภั
ยและป
อัคกคี่มภีปัยระโยชน์เพื่อสุขภาพ
การปูองกัการเลื
นอัคคีอภกกิัย นอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพ การเจ็บปุวยและวิธีปูองกัน การปูองกันอุบัติเหตุที่ ภัยและ
ภาพของเราองกันโรค
การปูองกันอัคคีภัย
การเจ็บปุสุวขยและการปู
สุขภาพของเรา
การเจ็อุบัตปุิเวหตุ
ยและการปู
และการปูอองกั
งกันนโรค
การเจ็บปุวยและการปูองกันโรค
อุบัติเหตุภัแยละการปู
ใกล้ตัว องกัน
อุบัติเหตุและการปูองกัน
ภัยใกล้ตัว
โครงสร้างของหน่วย
ภัยใกล้ตัว
โครงสร้างของหน่วย
โครงสร้
างของหน่วย
หน่วยการ
โครงสรางของหน
ย วยย่อย แผนที่
ชื่อวหน่
ชื่อแผน
เวลา หมายเหตุ
เรียนรู้ที่
หน่วยการ
๒
ภาพดี
๑ ่ สุขภาพของเรา ชื่อแผน
๑เวลา
ชั่วโมง หมายเหตุ
ชืสุ่อขหน่
วยย่มอีสุขย แผนที
เรียวนรู
้ที่
หน่
ยการ
๒ ่ การเจ็บปุวยและการปู
งกันโรค
๒เวลา
ชั่วโมง หมายเหตุ
ชื่อหน่วยย่อย แผนที
ชื่ออแผน
เรีย๒นรู้ที่ สุขภาพดีมีสุข
๑๒ ชัชั่ว่วโมง
๑๓ สุอุขบภาพของเรา
ัติเหตุและการปูองกัน
โมง
๒๑๒ชัชั่วโมง
๒
สุขภาพดีมีสุข
๑๒๔ การเจ็
สุภัขยภาพของเรา
ใกล้บตปุั วยและการปูองกันโรค
๒ ชั่วโมง
บัติเหตุ
องกัอนงกันโรค
๒๓ อุการเจ็
บปุแวละการปู
ยและการปู
๔๓ ภัอุบยใกล้
๒ชั
ัติเหตุตัวและการปูองกัน
๒ ชั่ว่วโมง
โมง
๔ ภัยใกล้ตัว
๒ชั่วโมง













ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕

๑๘๖

แผนที่ ๓
อุบัติเหตุและการป้องกัน
- ของใช้/เล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
- การปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ําและทางบก

แผนที่ ๑
สุขภาพของเรา
- การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ลักษณะของการมีสุขภาพดี

เวลา ๗ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สุขภาพดีมีสุข

แผนที่ ๔
ภัยใกล้ตัว
- โทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว และวิธีปูองกัน
- สัญลักษณ์และปูายเตือนของ/สิ่งที่เป็นอันตราย
- อัคคีภัย

แผนที่ ๒
การเจ็บป่วยและการป้องกัน
- อาการและวิธีปูองกันการเจ็บปุวย
- การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บปุวยและบาดเจ็บ
- ยาสามัญประจําบ้าน

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง สุขภาพดีมีสุข

๑๗๙

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๘๐
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สุขภาพของเรา
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรรู้หลักกำรจำแนกอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย และอำหำรที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย จะช่วยให้
เลือกกินอำหำรได้ถูกต้องและเหมำะสม ผู้ที่มีสุขภำพดีจะต้องเกิดจำกสุขภำพกำยดีสุขภำพจิตดี สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตมีควำมสัมพันธ์กัน กำรสรุปควำมรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กำรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์
 ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แผนภูมิเพลง “อำหำรดีมีประโยชน์”
 แผนภูมิภำพอำหำรชนิดต่ำง ๆ
 บัตรภำพกำรจัดหมวดหมู่อำหำร
 ใบควำมรู้
 ใบงำน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบควำมรู้ที่ ๑ โภชนบัญญัติ ๙ ประกำร
 ใบงำนที่ ๐๑ กำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์
 ใบงำนที่ ๐๒ กินมำกเท่ำไร
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินผลงำน
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมินผล
 ประเมินผลก่อนเรียน
 ประเมินผลงำน
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๗

๑๘๑
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สุขภาพของเรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

๑๘๘

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
• ครูร้องเพลง “อำหำรดีมีประโยชน์”จำกแผนภูมิเพลงให้นักเรียนฟัง ๒ รอบ นักเรียนร้องตำม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเครำะห์เกี่ยวกับเนื้อหำของเพลง
• เลือกตัวแทนนักเรียนเล่ำประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรที่มีในเนื้อเพลง

ษาแผนภูมิภำพอำหำรชนิ
าพอาหารชนิดต่ตำาง ๆ พร้
พรอมทั้งร่รวมกันแสดงควำมคิ
แสดงความคิดเห็น
• นักเรียนศึกษำแผนภู
ําถามนํำา
โดยครูใช้ชคำถำมน
แบงกลุ่ม นักเรียน แต่
แตละกลุ่ม ช่ชวยกันททํำกิ
ากิจกรรม กำรจั
การจัดหมวดหมู่อ ำหำร
าหาร โดยนักเรียนช่
นชวยกัน
• แบ่
จําแนกรู
ปภาพอาหารให
ตรงกั
่อหมู
อาหาร
จำแนกรู
ปภำพอำหำรให้
ตรงกั
บชืบ่อชืหมู
่อำหำร
นรายบุคคลศึกษำใบควำมรู
ษาใบความรู้ท ี่ ๑ เรื่อง “อำหำรหลั
“อาหารหลัก ๕ หมู่” แล้
แลวททํำาใบงานที่ ๐๑
• นักเรียนรำยบุ
การเลือกรั
่มีประโยชน ใบงานที
่ ๐๒ กิใบงำนที
นมากเท่ ๐๒
าไร กินมำกเท่ำไร
ใบงำนที
่ ๐๑บประทานอาหารที
กำรเลือกรับประทำนอำหำรที
่มีประโยชน์
รคํำอธิ
าอธิบำยลั
ายลักษณะของผู้ท ี่มีสุขภำพดี
ภาพดีตำมบั
ามบัตรค
รคํำา แต่
แตละกลุ่ม จําแนก
• ครูให้หนักเรียนดูบัตรค
างของผูำมงของผู
ีสุขภาพดี
๒ ดาน๒คือด้ดำนานรคือางกายและจิ
ตใจ ครูตอใจธิบครู
ายเพิ
จความแตกต
ำแนกควำมแตกต่
้มีสุขภำพดี
ด้ำนร่ำงกำยและจิ
อธิ่มบเติ
ำยม
เพิ่มเติม
นรวมกันสรุปองค์
องคควำมรู
วามรู้  ข้ขอควรปฏิบัติในกำรบริ
นการบริโภคอำหำรเพื
ภคอาหารเพื่อกำรมี
การมีสุขภาพดี
• นักเรียนร่
มพันธของสุ
ตที่มีผลตอตการมี
สุขอภาพดี
สุ๙ขประการ
ภำพดี ๙ และความสั
ประกำร และควำมสั
มพัขนภาพกายและจิ
ธ์ของสุขภำพกำยและจิ
ที่มีผลต่
กำรมี
• สุครูขแภำพดี
นะนําใหนกั เรียนมีวนิ ยั ตอการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน เพือ่ ทําใหรา งกายแข็งแรงและมี
สุขแภาพที
่ดี นักเรียนมีวินัยต่อกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและ
• ครู
นะนำให้
มีสุขภำพที่ดี
• ประเมินผลก่อนเรียน
• สังเกตพฤติกรรม
• ตรวจผลงำน
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกลักษณะอำหำรที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ำงกำยได้
๒. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตได้
ทักษะ
๑. เลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์ได้
๒. จำแนกลักษณะของอำหำรทีม่ ปี ระโยชน์
และไม่มีประโยชน์ได้
๓. กำรให้เหตุผล
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้

ขอบเขตเนื้อหา
- การเลื
อาหารที่มีประโยชน์
ระโยชน
กำรเลือกกินอำหำรที
--ลัลักกษณะของการมี
ษณะของกำรมีสสุขุขภาพดี
ภำพดี
- การสรุ
ความรูเ พื่อนนํำไปใช้
าไปใชในน
กำรสรุปควำมรู
ชีชีววิติตประจํ
วันน
ประจาำวั
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ทดสอบก่อนเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูร้องเพลง “อำหำรดีมีประโยชน์”จำกแผนภูมิเพลงให้นักเรียนฟัง ๒ รอบ นักเรียนร้องตำม ครูและ
นักเรียนร่วมกันวิเครำะห์เกี่ยวกับเนื้อหำของเพลง เช่น เพลงแนะนำให้รับประทำนอำหำรให้ครบห้ำหมูท่ ุกวัน
เป็นต้น
๒. เลือกตัวแทนนักเรียนเล่ำประสบกำรณ์กำรรับประทำนอำหำรที่มใี นเนื้อเพลง
ขั้นสอน
๓. นักเรียนศึกษำแผนภูมิภำพอำหำรชนิดต่ำง ๆ พร้อมทั้งร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยครูใช้คำถำมนำ
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุม่ ช่วยกันทำกิจกรรม กำรจัดหมวดหมู่อำหำร โดยนักเรียนช่วยกันจำแนก
รูปภำพอำหำรให้ตรงกับชื่อหมู่อำหำร
๕. นักเรียนรำยบุคคลศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง “อำหำรหลัก ๕ หมู่” แล้วทำใบงำนที่ ๐๑
กำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ใบงำนที่ ๐๒ กินมำกเท่ำไร
๖. ครูให้นักเรียนดูบตั รคำอธิบำยลักษณะของผู้ทมี่ ีสุขภำพดีตำมบัตรคำ แต่ละกลุม่ จำแนกควำมแตกต่ำง
ของผู้มีสุขภำพดี ๒ ด้ำน คือด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ครูอธิบำยเพิม่ เติม
ขั้นสรุป
๗. นักเรียนร่วมกันสรุปองค์ควำมรู้ ข้อควรปฏิบัติในกำรบริโภคอำหำรเพื่อกำรมีสุขภำพดี ๙ ประกำร และ
ควำมสัมพันธ์ของสุขภำพกำยและจิตที่มีผลต่อกำรมีสุขภำพดี
๘. ครูแนะนำให้นักเรียนมีวินัยต่อกำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ เพื่อทำให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมี
สุขภำพที่ดี

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลือกกิน
อำหำรที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ และ
ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี
๒. สังเกตพฤติกรรม ๓. ประเมินผลงำน
๔. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียน สอบถำม
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ตรวจผลงำน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
๓. แบบประเมินผลงำน
๔. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ประเมินควำมรู้/พฤติกรรม/ผลงำน
ตำมเกณฑ์ในแบบประเมิน
๒. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมเกณฑ์ในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
“อาหารดีมีประโยชน”
๒. แผนภูมิเพลง “โภชนำกำร”
๓. แผนภูมิภำพอำหำรชนิดต่ำง ๆ
๔. บัตรภำพกำรจัดหมวดหมู่อำหำร
๕. บัใบควำมรู
ตรคํา ้ ๖. ใบความรู
 ๗. ใบงาน
๖. ใบงำน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. จำแนกรูปภำพอำหำรตำมหมวดหมู่
๒. นำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๓. อธิบำยลักษณะของผู้มีสุขภำพดี
๔. จำแนกควำมแตกต่ำงของผู้มีสุขภำพดี

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง สุขภาพของเรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๒

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๙

๑๘๓

บ ๒.๓/ผ ๑-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกทําเครือ่ งหมาย  หน้าภาพอาหารที่มีประโยชน์
และทําเครื่องหมาย  หน้าภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์











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

๑๙๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๘๔
๑๘๔
๑๘๔



ใบงานที
ใบงานที่ ่ ๐๒
๐๒

บบบ๒.๓/ผ
๑-๐๒
บ๒.๓/ผ
๒.๓/ผ
๑-๐๒
๑-๐๒
๒.๓/ผ
๑-๐๒



เรืเรื่อ่องง “กิ
“กินนมากเท่
มากเท่าาไร”
ไร”
คคาชี
าชี้แ้แจง
จง ให้ให้นนักักเรีเรียยนเลื
นเลืออกท
กทำสัำสัญญลัลักกษณ์
ษณ์


ใต้ใต้รรูปูปภำพอำหำรที
ภำพอำหำรที่ค่ควรรั
วรรับบประทำนมำก
ประทำนมำก
และท
และทำสั
ำสัญญลัลักกษณ์
ษณ์ 
 ใต้ใต้รรูปูปภำพอำหำรที
ภำพอำหำรทีค่ ค่ วรรั
วรรับบประทำนเพี
ประทำนเพียยงเล็
งเล็กกน้น้ออยย



[พิ
ำอ้
สรุ
[พิ
ำงอิ
งจำกเอกสำรหรื
จำกเอกสำรหรืออออข้ข้ข้ข้ออออมูมูมูมูลลลลสรุ
สรุปปปป
[พิ[พิมมมมพ์พ์พ์พ์คคคคำอ้
ำอ้ำอ้ำำำงอิ
งอิงอิงงงจำกเอกสำรหรื
จำกเอกสำรหรื
สรุ





ชืชืชื่อ่อ่อ................................................................
................................................................ เลขที
เลขที่.่.่................ชั
...............ชั้น้น้น...................
...................
................................................................
เลขที
...............ชั
...................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๑

แผนภูมิเพลง
๑๘๕

เพลงแผนภู
อาหารดี
มีประโยชน์
มิเพลง
ตื่นเช้ำล้ำงหน้ำแปรงฟัน
รับประทำนอำหำรก่อนไปโรงเรียน

เพลง
อาหารดี
ีประโยชน์
อำหำรเช้
ำนั้นมีปมระโยชน์
ๆ
ไม่มีโทษกินให้ครบ ๕ หมู่ๆ
้อ ำนม
ไข่ น
ตื่นหมู
เช้่ำ๑ล้ำเนืงหน้
แปรงฟั
่ ๒ แล้วไซร้ ข้ำวสวย
ขนมปัยนง
รัหมู
บประทำนอำหำรก่
อนไปโรงเรี
หมู่ ๓ นัำ้นนัคื้นอมีปเกลื
อแร่ๆๆ
อำหำรเช้
ระโยชน์
หมูไม่่ ๔มีโทษกิ
หมู่ ๕นให้วิตคำมิ
รบน๕ ไขมั
หมู่ๆนๆ
หมู่ ๑ เนื้อ นม ไข่
หมู่ ๒ แล้วไซร้ ข้ำวสวย ขนมปัง
หมู่ ๓ นั้นคือ เกลือแร่ๆ
หมู่ ๔ หมู่ ๕ วิตำมิน ไขมันๆ
ที่มา : http://www.youtube.com ที่ม
https://www.youtube.com/watch?v=L9ob1WBnyNg

ที่ม

https://www.youtube.com/watch?v=L9ob1WBnyNg

๑๙๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖
๑๘๖

แผนภู
มมิภิภิภิภิภาพ
าพ
ม
แผนภู
แผนภู
าพ
แผนภู
แผนภู
ม
ม
าพ
าพ
แผนภู
แผนภูมมิภิภาพ
าพ

อาหารที
่ม่ม่มีปีปีปีปีปีประโยชน์
ระโยชน์
แแและไม่
ละไม่
มมมีปีปีปีปีปีประโยชน์
ระโยชน์
่
ม
แ
ม
อาหารที
อาหารที
ระโยชน์
ละไม่
ระโยชน์
อาหารที
่
ม
ระโยชน์
แ
ละไม่
ม
ระโยชน์
อาหารที
อาหารที
่
ม
ระโยชน์
ระโยชน์
แ
ละไม่
ละไม่
ม
ระโยชน์
ระโยชน์
อาหารที
อาหารที่ม่มีปีประโยชน์
ระโยชน์แและไม่
ละไม่มมีปีประโยชน์
ระโยชน์





































ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๓

๑๘๗

ตัวอย่างบัตรภาพสาหรับการจัดหมวดหมู่
อาหาร

บจําากันวนกลุ
มนักเรีย่มนนักเรียน เพือ่ ให้
คคําาชีชี้แแจง
จง ใหให้ตตัดภาพตามรอยประ
ัดภาพตามรอยประจัดเปจันดชุเป็ดนเทชุาดกัเท่
บจํานวนกลุ
เพื
นัก่อเรีใหยนนักเรียนนําไปจัดกลุมอาหาร ๕ หมู
นําไปจัดกลุ่มอาหาร ๕ หมู่

๑๙๔

























ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๘๘

ยิ้มแย้มแจ่มใส
มองโลกในแง่ดี
ร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยบ่อย
มีความปลอดภัย
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)



ตัวอย่างบัตรคา

๑๙๕

๑๘๙

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อาหารหลัก ๕ หมู่



๑๙๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๙๐

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอาหารหลัก ๕ หมู่
มากที่สุด
ก. การรับประทานอาหารที่มีราคาถูก
ข. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. การรับประทานอาหารที่มีราคาแพง

๖. พฤติกรรมของใครที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
ก. เอกปั่นจักรยานและกางร่ม
ข. อ๊อดปั่นจักรยานและอมลูกอม
ค. อี๊ดปั่นจักรยานและท่องสูตรคูณ

๒. “ธงโภชนาการ” มีประโยชน์อย่างไร
ก. แนะนําปริมาณอาหารที่ควรบริโภค
ข. แนะนําเมนูอาหารที่ควรรับประทาน
ค. แนะนําวิธีปรุงอาหารไว้รับประทาน

๗. หากมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองควรมีทักษะ
เบื้องต้นด้านใดเพื่อความปลอดภัย
ก. ทักษะการพายเรือ
ข. ทักษะการว่ายน้ํา
ค. ทักษะการตกปลา
๓. “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” คือข้อใด
๘. พฤติกรรมใดปลอดภัยต่อการจราจรมากที่สุด
ก. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหาร
ก. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. ข้อควรปฏิบัติในการประกอบอาหาร
ข. ใช้พาหนะที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
ค. ใช้รถเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น
๔. โรคใดต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อ
๙. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดทั้งหมด
ก. โรคขาดสารอาหาร
ก. บุหรี่ เหล้า เบียร์
ข. โรคตาแดง
ข. น้ําอัดลม น้ําชา กาแฟ
ค. โรคปวดข้อ
ค. ยาบ้า ยาดม ยาอม
๕. ข้อใดเป็นวิธีปูองกันโรคติดต่อที่เหมาะสมที่สุด ๑๐. ข้อใดเป็นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
ก. เลือกรับประทานอาหารราคาแพง
ก. ล้างด้วยน้ําเปล่าก็เพียงพอ
ข. ไม่เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน
ข. ฟอกมือด้วยสบู่และล้างให้สะอาด
ค. กินอาหารมีประโยชน์และออกกําลังกาย
ค. ล้างโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๗

๑๙๑

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
เฉลย ป.๒
๑) ข
๒) ก
๓) ค
๔) ข
๕) ค
๖) ก
๗) ข
๘) ก
๙) ก
๑๐) ข

เกณฑ์การประเมินการทดสอบก่อนเรียน
ได้คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไปถือว่า ผ่าน

๑๙๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๙๒
แบบสังเกตพฤติกรรม

วิชา ................................................................................................. ชั้น ……………………....
หน่วยการเรียนรู้ที่ ......................... เรื่อง ………………….…………………………………………....
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัตินอกห้องเรียน
โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง
สรุป
ผลการประเมิน

สรุปผลการประเมิน

การเลือกกินอาหารที่
หลากหลายและมีประโยชน์

การจําแนกอาหารตามหมู่

การปฏิบัติตนเป็นผู้มี
สุขภาพดี

ชื่อ - สกุล
การตอบคําถาม

เลขที่

การแสดงความคิดเห็น

รายการประเมิน
รวม
คะแนน
๑๕
คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ได้คะแนน ๙ คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้ประเมิน
……………………. / …………………………………….. / ……………....

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๙

๑๙๓
แบบประเมินผลงาน

คาชี้แจง ตรวจผลงานและให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง

ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

ชื่อ - สกุล

ความน่าสนใจในการนําเสนอ

เลขที่

ความสมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหา

รายการประเมิน

รวม
คะแนน
๑๒
คะแนน

สรุป
ผลการประเมิน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ .......................................................... ผู้ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน นักเรียน ได้คะแนน ๘ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน
รายละเอียดการให้คะแนน
ระดับคุณภาพ / ร
ะ ระดับคุณภาพ/ระดับคะแนนคะแนนระitร
รายการประเมิน
ดีเยี่ยม (๓)
พอใช้ (๒)
ควรปรับปรุง (๑)
๑. ความสมบูรณ์และ
ถูกต้องของเนื้อหา
๒. ความน่าสนใจ
ในการนําเสนอ
๓. ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

๔. ทํางานเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนด

๒๐๐

เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์
ตามที่กําหนด
ออกแบบงานนําเสนอ
ในระดับดี
งานมีความแปลกใหม่
สวยงามและแตกต่างจาก
ผู้อื่นอย่างโดดเด่น
ส่งงานก่อนเวลาที่กําหนด
หรือภายในเวลา

มีความบกพร่องของ
เนื้อหาบ้างเล็กน้อย
ออกแบบงานนําเสนอ
ได้เรียบง่าย
งานมีความสวยงาม
ค่อนข้างสมบูรณ์

ส่งงานช้าไป ๕ นาที
หรืออาจจะช้าไป ๑ วัน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

มีความบกพร่องของเนื้อหา
บางส่วนที่ควรปรับปรุง
ออกแบบงานนําเสนอได้
ยังไม่ดีพอ
งานราบเรียบ ยังไม่สวย
และมีซา้ํ ๆ กับงานอื่นที่เคย
พบเจอ
ส่งงานช้าเกิน ๑ วัน
หรือไม่ส่งงาน

๒

๑๙๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิชา ............................................................................................................................................................... ชั้น ………………………………........…………………………………….
หน่วยการเรียนรู้ที่ ........................................................เรื่อง ……………….…………………................................................................................………………………….
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัตินอกห้องเรียน
โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
สรุปผล
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ดีเยี่ยม

หมายถึง
ระดับ ๒ ดี
หมายถึง
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
ระดับ ๐ ไม่ผ่าน
หมายถึง

แลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ และนํ า ไปใช้
ในชีวิตประจําวัน

บัน ทึ ก ความรู้ วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ จากสิ่ งที่ เ รี ย นรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้

ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่ ง ๆ

ชื่อ - สกุล

ตั้งใจเรียน

เลขที่

เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้

พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

รวม
คะแนน ค่า
ผ่าน
๑๘ เฉลี่ย
คะแนน

ไม่
ผ่าน

ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบตั ิด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบตั ิเลย

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
…………. / …………………………….. / ……………

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๑

๑๙๕

๑๙๕

คาชี้แจงประกอบแผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ หน่
คาชี้แจงประกอบแผนการจั
ดการเรียนรู้ หน่
วยการเรี
นรู้ทวี่ ยการเรี
๒ ยนรู้ที่ ๒
อยทีม่ ีส๓ุขสุแผนการเรี
ขภาพดีมีสยุขนรูแผนการเรี
้ที่ ๒ บเรืป่่อวงยและการป้
การเจ็บป่อวงกั
ยและการป้
องกัน
หน่วยย่อยที่ ๓หน่สุวขยย่
ภาพดี
้ที่ ๒ เรื่องยนรูการเจ็
น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สาระสาคัญของแผน
๑. สาระสาคัญ๑.ของแผน
กำรเจ็บป่วบยที่อกำรบำดเจ็
่อำจเกิบดัตขึิต้นำมค
กำรปฏิ
บัตำเมื
ิตำมค
อำกำรและวิธีปอำกำรและวิ
้องกันกำรเจ็ธบีปป่้อวงกัยนกำรบำดเจ็
ำจเกิดขึ้นบทีกำรปฏิ
ำแนะน
่อมีอำแนะน
ำกำร ำเมื่อมีอำกำร
เจ็บป่บวยและบำดเจ็
บ ยำสำมั
ประจำบ้
ำน กำรสรุ
ควำมรู
ำไปใช้ำวัในชี
เจ็บป่วยและบำดเจ็
ยำสำมัญประจ
ำบ้ำน ญกำรสรุ
ปควำมรู
้เพื่อนปำไปใช้
ในชี้เพืว่อิตนประจ
น วิตประจำวัน
๒. ข้อ่มเสนอแนะเพิ
เติมในการนาไปใช้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ
เติมในการน่มาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
ขอบข่ายเนื้อหา
 ธีปอำกำรและวิ
กำรเจ็บป่วบยที่อกำรบำดเจ็
 อำกำรและวิ
้องกันกำรเจ็ธบีปป่้อวงกัยนกำรบำดเจ็
ำจเกิดขึ้นบที่อำจเกิดขึ้น
กำรปฏิ
บัตำเมื
ิตำมค
อำกำรเจ็บป่บวยและบำดเจ็บ
 กำรปฏิบัติตำมค
ำแนะน
่อมีอำแนะน
ำกำรเจ็ำเมื
บป่่อวมียและบำดเจ็
 ยำสำมั
 ยำสำมัญประจ
ำบ้ำน ญประจำบ้ำน
การจัดกิยจนรู
กรรมการเรี
ยนรู้
การจัดกิจกรรมการเรี
้
๒)่อการเตรี
มสื่อ วัสดุอุปกรณ์
๒)
วัสดุอุปยกรณ์
๑) การเตรียมสื
ภำพคนป่
 ภำพคนป่วยโรคต่
ำง ๆ วยโรคต่ำง ๆ
 สี/กระดำษกำว
 สี/กระดำษกำว
 ยำสำมั
 ยำสำมัญประจ
ำบ้ำน ญประจำบ้ำน
๒) การเตรี
ยมใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน
ใบความรู
้ ใบกิใบความรู
จกรรม ้ ใบกิจกรรม
้ที่ ๑ เรื่อง อโรคและกำรป้
องกัน
 ใบควำมรู้ที่ ๑ ใบควำมรู
เรื่อง โรคและกำรป้
งกัน
้ที่ ๒ญเรืประจ
่อง ยำสำมั
 ใบควำมรู้ที่ ๒ ใบควำมรู
เรื่อง ยำสำมั
ำบ้ำน ญประจำบ้ำน
 โรคและอำกำรเจ็
ใบงำนที่ ๐๑ โรคและอำกำรเจ็
บป่วย
 ใบงำนที่ ๐๑
บป่วย
 ให้
ใบงำนที
๐๒ ให้นักเรียณนบอกสรรพคุ
ธีใช้
 ใบงำนที่ ๐๒
นักเรีย่ นบอกสรรพคุ
ของยำและวิณธีใของยำและวิ
ช้
 แบบสั
 แบบสังเกตพฤติ
กรรมงเกตพฤติกรรม
 นผลงำน
แบบประเมินผลงำน
 แบบประเมิ
 นคุแบบประเมิ
กษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมิ
ณลักษณะอันนคุพึณงลัประสงค์
๓) การวันดผล
และประเมินผล
๓) การวัดและประเมิ
 ซักถำม  ซักถำม
 ตรวจผลงำน
 ตรวจผลงำน
สังเกตพฤติกรรม
 สังเกตพฤติกรรม
กษณะอันพึงประสงค์
 ประเมินคุณลักประเมิ
ษณะอันนคุพึณงลัประสงค์
การฝึ
กษะเพิแบบฝึ
่มเติมกโดยใช้
๔) การฝึกทัก๔)
ษะเพิ
่มเติกมทัโดยใช้
เสริม แบบฝึกเสริม
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

๒๐๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๙๖
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเจ็บป่วยและการป้องกัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและ
ประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ครูนำภำพคนที่ป่วยเป็นโรคต่ำง ๆ ให้นักเรียนดู ครูกับนักเรียนสนทนำว่ำในภำพคือโรคอะไรบ้ำง
นักเรียนเคยป่วยเป็นโรคเหล่ำนี้หรือไม่
• เลือกตัวแทนนักเรียน ๒ – ๓ คน เล่ำประสบกำรณ์กำรเจ็บป่วย กำรติดต่อ
กำรป้องกัน และกำรรักษำอำกำรป่วยที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง
• แบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง โรคและกำรป้องกัน
แล้วทำใบงำนที่ ๐๑ โรคและอำกำรเจ็บป่วย นำเสนอผลงำน โดยติดแสดงผลงำนไว้
ที่หน้ำชั้นเรียน/ป้ำยนิเทศ/ผนังห้อง
• ครูสนทนำกับนักเรียน เกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรใช้ยำเมื่อเกิดอำกำรเจ็บป่วย
• นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง ยำสำมัญประจำบ้ำน แล้วร่วมกันสนทนำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกใบควำมรู้
• นักเรียนช่วยครูแจกยำสำมัญประจำบ้ำนชนิดต่ำง ๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
• นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจำแนกยำในกลุ่มของตนเองออกเป็นประเภทตำมเกณฑ์
ที่นักเรียนกำหนด และนำเสนอกำรจำแนกประเภทยำ บอกชื่อยำ และข้อปฏิบัติ
ในกำรใช้ยำแต่ละชนิด แล้วช่วยกันตรวจสอบควำมถูกต้อง
• นักเรียนรำยบุคคลทำใบงำนที่ ๐๒ ให้นักเรียนบอกสรรพคุณของยำและวิธีใช้
• นักเรียนทุกคนดูผลงำนและสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งงำนกลุ่มและงำนเดี่ยว
• นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้จำกกำรอ่ำนใบควำมรู้ ผลงำนนักเรียน และจำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องโรคต่ำง ๆ อำกำรเจ็บป่วย กำรปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วย และ
กำรใช้ยำสำมัญประจำบ้ำน
• นักเรียนนำควำมรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
• สังเกตพฤติกรรม
• ตรวจผลงำน
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๓

๒๐๔



จุดประสงค์
ความรู ้
๑. อธิบายอาการและวิธีปูองกันการ
เจ็บปุวยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้
๒. บอกชื
 ่อยาสามัญประจําบ้าน และใช้ยา
ตามคําแนะนําได้
ทักษะ
๑. ปฏิบัตติ นตามคําแนะนําเมื่อมีอาการ
เจ็บปุวยและบาดเจ็บได้
๒. สรุปความรู้เพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้

๓. การสังเกต
๔. การจํ
 าแนก
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์
๑. มีวินัย





ขอบเขตเนื้อหา
- อาการและวิ
ธีปูองกันการเจ็บปุวย

การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

- การปฏิ
บัตติ ามคําแนะนําเมื่อมี
อาการเจ็
บ
ปุ
ว
ยและบาดเจ็บ

- ยาสามัญประจําบ้าน

- การสรุ
ปความรูเ้ พื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ครูนําภาพคนที่ปุวยเป็นโรคต่าง ๆ ให้นักเรียนดู ครูกับนักเรียนสนทนาว่าในภาพคือโรคอะไรบ้าง
นักเรียนเคยปุวยเป็นโรคเหล่านีห้ รือไม่
ขั้นสอน
๒. เลือกตัวแทนนักเรียน ๒ – ๓ คน เล่าประสบการณ์การเจ็บปุวย การติดต่อ การปูองกัน และการรักษา
อาการปุวยที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง
แบ่งกลุ่ม นักเรียน แต่
องกัองกั
น โดยนั
กเรีกยเรีนทียน่อ่าน
๓. แบ
แตลละกลุ
ะกลุ่มมช่ชววยกั
ยกันนศึศึกกษาใบความรู
ษาใบความรู้ทที่ ๑ี่ ๑เรืเรื่อ่อง งโรคและการปู
โรคและการป
น โดยนั
านใบความรู
้ให้สมาชิใกหในกลุ
ง มฟง
ทีคล่่ออางอ่
นคล
องอานใบความรู
สมาชิ่มกฟัในกลุ
๔. นักเรียน ทําใบงานที่ ๐๑ โรคและอาการเจ็บปุวย ตกแต่งให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย นักเรียน
นําเสนอผลงาน โดยติดแสดงผลงานไว้ที่หน้าชั้นเรียน/ปูายนิเทศ/ผนังห้อง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ครูสนทนากับนักเรียน เกี่ยวกับความจําเป็นในการใช้ยาเมื่อเกิดอาการเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บ เช่น กินยา
พาราเซตามอลเมื่อเกิดอาการปวดศีรษะ ทายาแดงเมื่อหกล้มมีแผลถลอก เป็นต้น
๖. นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ยาสามัญประจําบ้าน นักเรียนที่อ่านคล่องอ่านใบความรู้
ให้เพื่อนฟัง แล้วร่วมกันสนทนาความรู้ที่ได้รับจากใบความรู้
๗. นักเรียนช่วยครูแจกยาสามัญประจําบ้านชนิดต่าง ๆ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันจําแนกยาในกลุ่มของตนเองออกเป็นประเภทตามเกณฑ์ที่นักเรียนกําหนด
และนําเสนอการจําแนกประเภทยา บอกชื่อยา และข้อปฏิบัติในการใช้ยาแต่ละชนิด แล้วช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง
๙. นักเรียนรายบุคคลทําใบงานที่ ๐๒ ให้นักเรียนบอกสรรพคุณของยาและวิธีใช้
๑๐. นักเรียนทุกคนดูผลงานของเพื่อนที่ติดไว้หน้าชั้นเรียน/ปูายนิเทศ/ผนังห้อง
๑๑. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว ครูกล่าวชมเชยความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถของนักเรียน พร้อมให้เพื่อนปรบมือแสดงความชื่นชม
ขั้นสรุป
๑๒. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการอ่านใบความรู้ ผลงานนักเรียน และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องโรคต่าง ๆ อาการเจ็บปุวย การปฏิบัตติ นเมื่อเจ็บปุวยและบาดเจ็บ และการใช้ยาสามัญประจําบ้าน
๑๓. นักเรียนนําความรูไ้ ปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่องอาการและวิธี
ปูองกันการเจ็บปุวย ชื่อยาสามัญ
ประจําบ้าน และการใช้ยา
๒. ประเมินพฤติกรรม
๓. ประเมินผลงาน
๔. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ซักถาม
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินผลงาน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรม และผลงาน
ตามเกณฑ์ในแบบประเมิน
๒. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเกณฑ์ในแบบประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพคนปุวยโรคต่าง ๆ
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน/ สี/กระดาษกาว
๔. ยาสามัญประจําบ้าน
ภาระงาน / ชิน้ งาน
๑. นําเสนอผลงาน
๓. จําแนกยา บอกชื่อยา และการใช้ยา

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเจ็บป่วยและการป้องกัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๙๗

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑๙๘

ใบงานที่ ๐๑



บ ๒.๓/ผ ๒-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๒-๐๑

โรคและอาการเจ็บป่วย

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องโรค ๑ โรค แล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
ในประเด็น : สาเหตุของโรค อาการ และการปูองกันรักษา

สาเหตุของโรค

โรค
........................

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

อาการ

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

การป้องกันรักษา

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

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

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๕

๑๙๙


ใบงานที่ ๐๒



บ ๒.๓/ผ ๒-๐๒
บ ๒.๓/ผ ๒-๐๒

เรื่อง ยาสามัญประจาบ้าน
คำชีแ้ จง
ชี้แจง

ให้นักเรียนบอกสรรพคุณของยำและวิธีใช้ตำมชนิดของยำ
ที่กำหนดให้

ชื่อ/ชนิดของยา
ตัวอย่าง ทิงเจอร์ใส่แผลสด
๑. ยำหยอดตำ
๒. พำรำเซตำมอล
๓. คำลำไมน์
๔. ยำเหลือง
๕. ยำธำตุน้ำแดง

สรรพคุณ
ป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อ

วิธีใช้
ทำบริเวณที่เป็นแผลสด

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

๒๐๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๐๐




ที่มาdŚĂŝŚĞĂŝƚŚ͘Žƌ͘ƚŚ



ใบภาพผู้ป่วยโรค ......................




ที่มาŶĞǁƐ͘ƐĂŶŽŽŬ͘ĐŽŵ

ใบภาพผู้ป่วยโรค ......................





ใบภาพผู้ป่วยโรค ......................
ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๗

๒๐๑

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง โรคและการป้องกัน

โรคและกำรเจ็บป่วยย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนในบ้ำน โดยเฉพำะกับเด็กแต่ถ้ำเรำดูแลตัวเองและระมัดระวัง
เรำก็สำมำรถป้องกันโรคได้
๑. โรคภู
โรคภูมมิแิแพพ้
เมื่อรร่าำงกายแพ
อากาศไรฝุไรฝุ
น ละอองเกสรดอกไม
น อาจทํ
เกิดโรคภู
งกำยแพ้สิ่งต่ตำางงๆๆเช่เชน นอำกำศ
่น ละอองเกสรดอกไม้
เป็นเป
ต้นนตอำจท
ำให้เากิให
ดโรคภู
มิแพ้มขิแึ้นพได้ขึ้นซึได่ง
ซึโรคนี
ง่ โรคนี
อาการคัดดจมูจมูกกจำมบ่
จามบออยๆย ๆมีนมี้ำมู
นาํ้ กมูใส
กใสคันคัตำ
นตาน้ำตำไหล
นํา้ ตาไหลแสบคอหรื
แสบคอหรืออไอแห้
ไอแหงงๆ ๆป้อปงกั
องกั
นโดย
้มักม้ เกิกั เกิ
ดขึด้นขึเรืน้ เรื้อรัอ้ งรังมีอมีำกำรคั
นโดย
หลีกเลี่ยงจากสิ
ใหเกิดอาการแพ
และดูแแลสุลสุขขภำพร่
ภาพรำงกำยให้
างกายใหแแข็ข็งแรง
งแรงโดยกำรออกก
โดยการออกกํ
ลังกายอย
างสมํ
่าเสมอ
งจำกสิ่งที่ทําำให้
อำกำรแพ้ และดู
ำลัางกำยอย่
ำงสม่
ำเสมอ
และพักผผ่อนให
นให้เพียงพอ
๒.
โรคอุจจาระร่
จาระรวง
๒.โรคอุ
โรคอุจจาระร
เกิดจากการติ
เชื้อโรคที
่ปะปนมากั
ดื่มและอาหารที
่สกปรกหรื
จำระร่วงหรือโรคท
โรคท้องเสีย เกิดจำกกำรติ
ดเชื้อดโรคที
่ปะปนมำกั
บน้ำดืบนํ่ม้าและอำหำรที
่สกปรกหรื
อ อ
อาหารที
หรืออควำมผิ
ความผิดดปกติ
ปกติขของล
องลํำไส้
าไสเเล็ล็กกหรื
หรืออลลํำไส้
าไสใใหญ่
หญ มีอมีำกำรปวดท้
อาการปวดท
ถายเหลว
ตอำมาถ
อำหำรที่มีแมลงวันตอม หรื
องอถ่งำยเหลว
ต่อมำถ่
ยเป็านย
เป
ถายมากอาจมี
ออนเพลี
ย อาจช็
ก หมดสติ
และอาจเสี
น้ำนถ้นํำ้าถ่ถำายมำกอำจมี
ไข้ อ่ไขอนเพลี
ย อำจช็
อก อหมดสติ
และอำจเสี
ยชีวยิตชีได้วิตได
ปป้องกันโดยรับประทานอาหารที
สะอาดหรืออ
ประทำนอำหำรที่สะอาด
ะอำด ไม
ไม่มีแมลงวันตอม เลืเลืออกรั
กรับบประทานอาหารที
ประทำนอำหำรที่ป่ปรุรุงงสุสุกกใหม
ใหม่ ดืดื่ม่มนน้ําำสะอำดหรื
นน้ําำต้ตมสุก ลล้าำงมือให
ให้สะอาดทุ
ะอำดทุกครั้งกก่อนกินอาหารและหลั
อำหำรและหลังการใช
กำรใช้หอ้ งน
งน้ําำ
๓. โรคลมชั
โรคลมชักก
โรคลมชักหรือโรคลมบ
โดยมากมักไม่
กไมทรำบสำเหตุ
ทราบสาเหตุแต่แต
อาจเกิ
ดจากความผิ
ดปกติ
โรคลมบ้าำหมู มัมักกเกิเกิดดขึขึ้น้นกักับบเด็เด็กกโดยมำกมั
อำจเกิ
ดจำกควำมผิ
ดปกติ
ของกล
จะมี
อาการชั
และไม
ว หมดสติ
หายใจลํ
ของกล้าำมเนื้อบางส
บำงส่วน จะมี
อำกำรชั
ก กและไม่
รู้สึกรตัูสวึกตัหมดสติ
หำยใจล
ำบำกาบาก
หน้ำเขีหน
ยวาเขียว วิธีปองกัน ไมควร
ตากแดดจั
ไมควรทํากิจดกรรมต
่อยจัดำงๆถาจนเหนื
เปนการชั
พื่อหาสาเหตุ
วิธีป้องกันดไม่ๆควรตำกแดดจั
ๆ ไม่คางๆ
วรทจนเหนื
ำกิจกรรมต่
่อยจักดครั้งถ้แรก
ำเป็นควรไปพบแพทย
กำรชักครั้งแรก เควรไปพบแพทย์
๔.
อง
เพื่อปวดท
หำสำเหตุ
๔. ปวดท้อาการปวดท
อง
องเกิดจากหลายสาเหตุ เชน กินอาหารรสเผ็ดจัด กินอาหารไมเปนเวลา ทองอืด ทองเฟอ
รวมถึงความเครี
ยด ปอองเกิ
งกัดนจำกหลำยสำเหตุ
โดยงดกินอาหารที
ดจัดและนดําอัจัด ลม
กินอาหารให
เปนเวลา
วอาหาร
อำกำรปวดท้
เช่่นมีรกิสเผ็
นอำหำรรสเผ็
กินอำหำรไม่
เป็นเวลำ
ท้องอืดเคีท้้อยงเฟ้
อ
ให
ละเอี
ยดกอนกลื
เปนเวลา
ทําจิต่มใจให
แจมใสอยู
เสมอกินอำหำรให้เป็นเวลำ เคี้ยวอำหำรให้
รวมถึ
งควำมเครี
ยดน ป้ขัอบงกัถานยให
โดยงดกิ
นอำหำรที
ีรสเผ็รดาจัเริดงและน้
ำอัดลม
ละเอียดก่อนกลืน ขับถ่ำยให้เป็นเวลำ ทำจิตใจให้ร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

๒๐๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๐๒

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง ยาสามัญประจาบ้าน

ยาสามัญประจํ
ประจาาบ้
บาานน เป็เปนนชืชื่อ่อเรีเรียยกของกลุ
กของกลุ่ มมยา
ยา ทั้งทัแผนปั
้งแผนปจ จุจบจุั นบันและแผนโบราณที
และแผนโบราณที่ ่
หนดให้เปป็นยาสามัญประจําบ้บาน ทีที่ส่สามารถให้
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให
ามารถใหปประชาชนทั
ระชาชนทั่ว่วไปที
ไปที่ ไ่ไม่มได้ได
เป็นแพทย
แพทย์หรือผูม้ ีหนน้าที่ดําเนินการทางการแพทย
การทางการแพทย์ สามารถใช้
เป
สามารถใชได้ไดออย่ยางไม่
างไมมมีอีอันันตรายและเป็
ตรายและเปนน
การรักษาตนเองเบื้องต
ใชรักษาอาการเจ็บปปุวยเล็ก ๆ น้นออยย ๆๆทีที่ไม่่ไมมมีอีอาการรุ
าการรุนนแรง
แรงโดยผู
โดยผู้ปปุววยย
งต้น ใช้
หรือประชาชนสามารถใช
ปวดศีรษะ
รษะ ถูกน้นํํา้ ร้รอนลวก ท้ทอองอืงอืดด
ประชาชนสามารถใช้รรักักษาได
ษาได้ดดว้วยตนเอง
ยตนเอง เช
เช่น ไอไอ ปวดศี
ทท้องเฟ
งเฟูอ ถูกมีดบาด เป
เป็นตต้น สามารถหาซื้อได
ได้ทั่วไปโดยไม
ไปโดยไม่ตอ้ งมีใบสั่งแพทย
แพทย์
ยาแก้ปวดท้
ยาแก
วดทอองง เช่เชนน ยาธาตุ
ยาธาตุนน้ําํ้าขาว
ขาว
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้
บรรเทาอาการปวดทองเนื
งเนื่อ่องจากจุ
งจากจุกเสีเสียยดด ท้ทอองขึ
งขึ้น้น ท้ทอองเฟู
งเฟออ
วิธีใช้ช รับประทานตามฉลากกํากับยา
ยาบรรเทาปวด ลดไข้
ยาบรรเทาปวด
ลดไข เช่เชน พาราเซตามอล แอสไพริน
สรรพคุณ ลดไข้
ลดไข บรรเทาปวด
วิธีใช้ช รับประทานตามฉลากกํากับยา
ยาแก
ยาแก้แพ้พ เช่เชน คลอเฟนิรามีน สรรพคุณ บรรเทาอาการลมพิษ
นํน้้าํ มูกไหล ใช
ใช้รับประทานเมื่อเกิดอาการแพ
อาการแพ้ คาลาไมน
คาลาไมน์
บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ใช
ใช้ทาผิวหนังเมื่อเกิดผดผื่นคัน
ยาแก
เชน มะแว้
มะแวง ยาแก้
ยาแกไอน้
อนํํา้ ดํา ฟูฟาทะลายโจร
ยาแก้ไอ เช่
สรรพคุณณ บรรเทาอาการไอ
บรรเทาอาการไอ ขัขับบเสมหะ
เสมหะ
วิธีใช้ช รัรับบประทานตามฉลากกํ
ประทานตามฉลากกําากักับบยา
ยา
ยาหยอดตา เช่เชน ซัลฟาเซตาไมด์
ยาหยอดตา
ฟาเซตาไมด เจนตาออฟ ตาทิโฟ
สรรพคุณณ รัรักกษาอาการตาแดง
ษาอาการตาแดง ตาอั
ตาอักกเสบ
เสบ จากโรคติ
จากโรคติดดเชืเชื้อ
วิธีใช้ช หยอดที
หยอดที่ห่หัวัวตา
ตา ครั
ครั้ง้งละ
ละ ๑๑ -- ๒ หยด
หยด ทุทุกก ๔๔ ชัชั่ว่วโมง
โมง หรื
หรืออตามแพทย์
ตามแพทยสสั่งั่ง
ยาใส
ผล เช่เชนน ทิทิงงเจอร์
เจอรไอโอดีน โพวิโดน-ไอโอดีน
ยาใส่แผล
สรรพคุณณ รัรักกษาบาดแผลสด
ษาบาดแผลสด ยาเหลื
ยาเหลือองง ใช้
ใชกับแผลเรื้อรัง แผลเปื
แผลเป่ อย กดทับ
วิธีใช้ช ทาบริ
ทาบริเเวณรอบ ๆ บาดแผล

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๙

๒๐๓

เฉลย

ใบงานที่ ๐๑ - ๐๒

หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข

ใบงานที่ ๐๑
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
ใบงานที่ ๐๒
ชื่อ/ชนิดของยำ
๑. ยำหยอดตำ
๒. พำรำเซตำมอล
๓. คำลำไมน์
๔. ยำเหลือง
๕. ยำธำตุน้ำขำว

๒๑๐

สรรพคุณ
แก้ตำอักเสบ
แก้ปวด ลดไข้
แก้อำกำรคันหรือมีผื่นแดง
แก้แผลเรื้อรัง แผลเปื่อย
บรรเทำอำกำรปวดท้องเนื่องจำก
จุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

วิธีใช้
หยอดที่บริเวณหัวตำ
รับประทำนตำมฉลำกกำกับยำ
ทำบริเวณที่คันหรือมีผื่นแดง
ทำบริเวณรอบ ๆ บำดแผล
รับประทำนตำมฉลำกกำกับยำ

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๐๔
แบบสังเกตพฤติกรรม

วิชา......................................................................................................... ชั้น ………….......…......……………
หน่วยการเรียนรู้ที่................ เรื่อง.................................................... กิจกรรม ………………………..........…
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตการร่วมกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตาราง
การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

การจาแนกยา/บอกชือ่ ยา

การสรุปความรู้เพื่อนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

การนาความรู้ไปใช้

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตนตามคาแนะนาเมื่อเจ็บป่วย/
บาดเจ็บ

เลขที่

การบอก/อธิบายการเจ็บป่วย

รายการประเมิน

๓

๓

๓

๓

๓

รวม ผ่าน
คะแนน

ไม่ผ่าน

๑๕

ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
.........../....................../............
ได้คะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๑

๒๐๕
๒๐๕
แบบประเมิ
นผลงาน
แบบประเมิ
นผลงาน

คาชีคาชี
้แจง้แจงตรวจผลงานและให้
คะแนนตามความสามารถของผู
้เรีย้เนรียน
ตรวจผลงานและให้
คะแนนตามความสามารถของผู
ระดัระดั
บคะแนน
บปรุบปรุ
ง ง
บคะแนน ๓ =๓ ดี=เยีดี่ยเยีม่ยม ๒ =๒ พอใช้
= พอใช้ ๑ =๑ ควรปรั
= ควรปรั
สรุปสรุผล
ปผล
การประเมิ
นน
การประเมิ

เลขที
่ ่
เลขที

ชื่อชื-่อสกุ
ลล
- สกุ

ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ความสะอาดเรียบร้อย
ความสะอาดเรียบร้อย
ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

รายการประเมิ
นน
รายการประเมิ

รวมรวม
ผ่าผ่นาน ไม่ผไม่่าผน่าน
คะแนน
คะแนน
๙๙
คะแนน
คะแนน

ลงชืลงชื
่อ............................................................ผู
้ประเมิ
นน
่อ............................................................ผู
้ประเมิ
............../......................../...............
............../......................../...............
สรุปสรุผลการประเมิ
นน
ปผลการประเมิ
ได้คได้ะแนน
ขึ้นขึไป้นไปถือถืว่าอว่ผ่าานเกณฑ์
ประเมิ
นน
คะแนน๕ ๕คะแนน
คะแนน
ผ่านเกณฑ์
ประเมิ

๒๑๒

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๐๖
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิชา......................................................................................................... ชั้น ………….......…......……………
หน่วยการเรียนรู้ที่................ เรื่อง.................................................... กิจกรรม ………………………..........…
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตการร่วมกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตาราง
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบในการ
ทํางาน

พฤติกรรมด้านความมีวินัย

สรุปผล
การประเมิน

รวม
ค่าเฉลี่ย ผ่าน
คะแนน
๖
คะแนน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ดีเยี่ยม

หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัตดิ ้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ระดับ ๒ ดี
หมายถึง ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบตั ิด้วยความเต็มใจ
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ระดับ ๐ ไม่ผ่าน หมายถึง ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบัตเิ ลย

ลงชื่อ .................................................................... ผู้ประเมิน
………. / ……………………….. / …………

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๓

๒๐๗

๒๐๗

คาชี้แจงประกอบแผนการจั
ยนรูยนรู
้ หน่้ทวี่ ๒ยการเรียนรู้ที่ ๒
คาชี้แจงประกอบแผนการจั
ดการเรียนรู้ หน่ดวการเรี
ยการเรี
ยย่อยทีมีส่ ๓ุข สุแผนการเรี
ขภาพดีมีสยุนรู
ข แผนการเรี
่อง อุบัตอิเหตุ
หน่วยย่อยที่ ๓หน่
สุขวภาพดี
้ที่ ๓ เรื่องยนรู
อุบ้ทัตี่ ิเ๓หตุเรืและการป้
งกันและการป้องกัน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
สาระสาคัญของแผน
๑. สาระสาคัญ๑.
ของแผน
อันตรายจากของใช้
ภายในบ้
าน ของเล่
นบางชนิองกั
ด นสามารถปู
างถูกวิธี อุบัติเหตุ
อันตรายจากของใช้
ภายในบ้าน ของเล่
นบางชนิ
ด สามารถปู
ได้หากปฏิอบงกััติอนย่ได้าหงถูากปฏิ
กวิธี บอุบัติอัตย่ิเหตุ
ทางน้ําและทางบกมาจากหลายสาเหตุ
องมีวิธีปบูอัตงกั
นและปฏิ
ูกต้อง ตั้งคําาถามและตอบคํ
ทางน้ําและทางบกมาจากหลายสาเหตุ
จึงต้องมีวิธีปูองกัจึงนต้และปฏิ
ิตนที
่ถูกต้องบัตตัิต้งนที
คํา่ถถามและตอบคํ
ถามจาก าถามจาก
เรื่องที่ฟังและดูเรื่องที่ฟังและดู
๒. ข้่มอเติเสนอแนะเพิ
่มเติมในการนาไปใช้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ
มในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหาขอบข่ายเนื้อหา
 ของใช้
่มีผลเสียต่อสุขภาพ
 ของใช้และของเล่
นที่มแีผละของเล่
ลเสียต่อสุนขทีภาพ
นอุบดัตขึิเ้นหตุ
ที่อาจเกิ
ดขึ้นทางน้ําและทางบก
 การปูองกันอุบัตการปู
ิเหตุทอี่องกัาจเกิ
ทางน้
ําและทางบก
การจัดยกินรู
จกรรมการเรี
ยนรู้
การจัดกิจกรรมการเรี
้
ยมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
๓) การเตรียมสื๓)่อ วัการเตรี
สดุอุปกรณ์
๑)
 ทางบกและทางน้
ภาพอุบัติเหตุทางบกและทางน้
ํา
 ภาพอุบัติเหตุ
ํา
๒) การเตรี
ยมใบงาน
๒) การเตรียมใบงาน
ใบความรู
้ ใบกิใบความรู
จกรรม ้ ใบกิจกรรม
้ที่ ๑ อุบนัตทาง
ิเหตุในการเดินทาง
 ใบความรู้ที่ ๑ อุใบความรู
บัติเหตุในการเดิ
 อัใบงานที
่ ๐๑ อันตรายจากของเล่
นของใช้
 ใบงานที่ ๐๑
นตรายจากของเล่
นของใช้
 อุบใบงานที
 ใบงานที่ ๐๒
ัติเหตุ ่ ๐๒ อุบัติเหตุ
 แบบสั
 แบบสังเกตพฤติ
กรรมงเกตพฤติกรรม
แบบประเมินผลงาน
 แบบประเมินผลงาน
ลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินคุณแบบประเมิ
ลักษณะอันพึคุณงประสงค์
๓) การวั
ดและประเมินผล
๓) การวัดและประเมิ
นผล
 ประเมินผลงาน
 ประเมินผลงาน
 สังเกตพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรม
ประเมินพึคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์
 ประเมินคุณลักษณะอั
งประสงค์
๔) การฝึ
ทักษะเพิ
่มเติกมเสริ
โดยใช้
๔) การฝึกทักษะเพิ
่มเติมกโดยใช้
แบบฝึ
ม แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-ไม่มี-

๒๑๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๐๘

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง อุบัติเหตุและการป้องกัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนํา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงของใช้ ของเล่นในบ้าน โรงเรียน นักเรียนระบุของใช้
ของเล่นที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ
• เลือกตัวแทนนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยแสดงการได้รับบาดเจ็บจากของใช้
ภายในบ้าน และแสดงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• นักเรียนรายบุคคลทําใบงานที่ ๐๑ อันตรายจากของเล่นของใช้ นําเสนอผลงาน
โดยติดแสดงผลงานไว้ ที่หน้าชั้นเรียน/ปูายนิเทศ/ผนังห้อง
• นักเรียนดูภาพอุบัติเหตุทางบกและทางน้
างบกและทางนํา ร่รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหคุ
สาเหตุทุ ี่ทําให้
ใหเกิด
อุบัติเหตุ และวิธีปอู งกัน
• แบ่
แบงกลุ่ม นักเรียน แต่
แตละกลุ่ม ศึกษาใบความรู้ท ี่ ๒ อุบัติเหตุในการเดินทาง ร่รวมกัน สนทนา
ความรูที่ไดรับจากใบความรู
 แลวทํา้ ใบงานที
่ ๐๒ อุบ่ ๐๒
ัติเหตุอุบัติเหตุ
สนทนาความรู
้ที่ได้รับจากใบความรู
แล้วทําใบงานที
• นักเรียนทุกคนดูผลงานของเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุที่เกิด วิธีปูองกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกและ
ทางน้
ๆ เมืเมื่อ่อเกิเกิดดเหตุ
ทางนํํา ้าวิธวิีขธอความช่
ีขอความชวยเหลื
วยเหลือจากบุ
อจากบุคคลและแหล่
คคลและแหลงต่งาตงางๆ
เหตุรร้าายหรื
ยหรือออุอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุทที่เกิี่เกิดดขึขึ้น้น
• นักเรียนนําความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
• สังเกตพฤติกรรม
• ตรวจผลงาน
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒


หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๕

๒๑๖



ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒







จุดประสงค์
ความรู้
๑. ระบุของใช้และของเล่นทีม่ ีผลเสีย
ต่อสุขภาพได้
๒. อธิบายสาเหตุและวิธีปูองกันอุบัติเหตุ
ทางน้ําและทางบกได้

ทักษะ
๑. ปฏิบ ัตติ นในการปูองกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้ําและทางบกได้
 าความรูไ้ ปใช้
๒. การนํ
คุณธรรม
 จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. มีวิน ัย



ขอบเขตเนื้อหา
 แและของเล
ของใช้
ละของเล่นนทีที่ม่มีผีผลเสี
ลเสียยตต่ออ
- -ของใช
ภาพ
สุสุขขภาพ
การปูอองกั
งกันนอุอุบบัตัติเิเหตุ
หตุทที่อี่อาจเกิ
าจเกิดดขึขึ้น้นทาง
-- การป
น้ําและทางบก
ทางนํ
้าและทางบก

ถามและตอบคําาถามจากเรื
ถามจากเรื่อ่องงที่
-- ตัตั้ง้งคํคําาถามและตอบคํ

ทีฟั่ฟงและดู
งและดู

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงของใช้ ของเล่นในบ้าน โรงเรียน นักเรียนระบุของใช้ ของเล่นที่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งสิ่งที่นักเรียนกล่าวทําให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียน เมื่อใช้หรือเล่นแล้วได้รับอุบตั ิเหตุ
หรือบาดเจ็บสาเหตุเกิดจากอะไร ควรทําอย่างไร นอกจากอุบตั ิเหตุจากการเล่นแล้วยังมีอุบตั ิเหตุทางใดอีก
ขั้นสอน
๒. เลือกตัวแทนนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยแสดงการได้รับบาดเจ็บจากของใช้ภายในบ้าน และแสดง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (นักเรียนเลือกอาการบาดเจ็บที่เป็นการบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ)
๓. นักเรียนรายบุคคลทําใบงานที่ ๐๑ อันตรายจากของเล่นของใช้ ครูแนะนําเพิม่ เติมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ในการทําใบงานโดยใช้ความคิดของตนเอง นําเสนอผลงานโดยติดแสดงผลงานไว้ ที่หน้าชั้นเรียน/
ปูายนิเทศ/ผนังห้อง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๔. นักเรียนดูภาพอุบตั ิเหตุทางบกและทางน้ํา ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหคุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ และวิธี
ปูองกัน
๕ แบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑ อุบัติเหตุในการเดินทาง นักเรียนที่อ่านคล่องอ่าน
ใบความรู้ให้เพื่อนฟัง แล้วร่วมกันสนทนาความรู้ทไี่ ด้รับจากใบความรู้ แล้วทําใบงานที่ ๐๒ อุบัตเิ หตุ
๖. นักเรียนทุกคนดูผลงานของเพื่อนที่ติดไว้หน้าชั้นเรียน/ปูายนิเทศ/ผนังห้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครูกล่าวชมเชยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักเรียน พร้อมให้เพื่อนปรบมือแสดงความชื่นชม
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุที่เกิด วิธีปูองกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกและทางน้ํา
วิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้น
๘. นักเรียนนําความรู้ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้เรื่องของใช้และ
ของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
๒. ประเมินทักษะการปฏิบัตติ นในการ
ปูองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ํา
และทางบก
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงาน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินผลงาน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. การประเมินพฤติกรรม/ผลงาน/
คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ในแบบ
ประเมิน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพอุบัตเิ หตุทางบกและทางน้ํา
๒. ใบความรู้
๓. ใบงาน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. แสดงบทบาทสมมติ

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง อุบัติเหตุและการป้องกัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๐๙



๒๑๐

ใบงานที่ ๐๑



บ ๒.๓/ผ ๓-๐๑
บ ๒.๓/ผ ๓-๐๑



เรื่อง อันตรายจากของเล่นของใช้

ตอนที่ ๑ ให้นักเรียนกำ X ทับภำพเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้ำนที่ไม่ปลอดภัย









ตอนที่ ๒ ให้นักเรียนระบุชื่อของเล่นที่ทำให้เกิดอันตรำย
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ............................................................เลขที่..................ชั้น......................

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๗

๒๑๑


ใบงานที่ ๐๒

บ ๒.๓/ผ
๓-๐๒
บ ๒.๑/ผ
๓-๐๒



เรื่อง อุบัติเหตุ

ตอนที่ ๑ เรียงลำดับเหตุกำรณ์โดยเขียนเลข ๑ – ๕ ลงใน  ตำมลำดับให้ถูกต้อง
 เขำวิ่งหนีเพื่อนลงไปบนถนน โดยไม่ทันระวังรถที่แล่นมำ จนถูกครูสมชำย
ที่ขี่จักรยำนมำชนล้มลง
 ครูสมชำยจึงอุ้มเด็กชำยกมลขึ้นซ้อนท้ำยรถจักรยำน เพื่อที่จะพำไปหำหมอ
 เด็กชำยกมลเป็นเด็กที่ซุกซนมำก ในวันหนึ่งขณะที่เด็กชำยกมลกำลังวิ่งไล่
กับเพื่อนบนทำงเท้ำ
 เด็กชำยกมลบอกว่ำรู้สึกเจ็บที่ข้อเท้ำ ครูสมชำยตรวจดูแล้วบอกว่ำข้อเท้ำ
อำจจะแพลง
 ครูสมชำยรีบเข้ำมำดูเด็กชำยกมล แล้วสอบถำมอำกำรบำดเจ็บ

ตอนที่ ๒ สำรวจกำรปฏิบัติตนเพื่อควำมปลอดภัยขณะเดินทำง โดยขีด  ในตำรำง
รำยกำร
๑. ข้ำมถนนโดยใช้สะพำนลอย
๒. เดินผ่ำนบริเวณที่มีฝุ่นมำก
๓. ขึ้นเรือขณะที่จอดเทียบท่ำสนิท
๔. ยื่นแขนออกนอกรถขณะรถแล่น
๕. เดินตำมถนนบนทำงเท้ำ
๖. วิ่งตัดหน้ำรถ
๗. นั่งบนกรำบเรือ

ควรทำ

ไม่ควรทำ

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

๒๑๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๑๒

ภาพอุบัติเหตุ

http://www.gg.gg/8e5jt

http://www.gg.gg/8e5we

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๙

๒๑๓

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อุบัติเหตุในการเดินทาง

อุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก
เปนอุบัตัติเิเหตุ
หตุทที่เี่เกิกิดดขึขึ้น้นขณะเดิ
ขณะเดินนทางด้
ทางดววยเท้
ยเทาตามถนน
าตามถนนหรืหรื
อโดยสารรถต
เป็
อโดยสารรถต่
าง าๆง ๆ เกิดขึ้น
จากหลายสาเหตุ เช่น ความประมาท ความคึกคะนอง ขาดความรู้ ความชํานาญ ไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจรและข้อบังคับเรื่องความปลอดภัย สภาพร่างกายที่ไม่พร้อมของผู้ ขับขี่ สภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศที่ไม่ดี
ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางบก ควรปฏิบัติ ดังนี้
เดินบนทางเท้
บนทางเทาชิดด้ดานใน เดินชิดไหล่
ไหลทางด้
างดานขวา ข้ขามถนนตรงบริเวณทางข้
วณทางขาม สวมใส่
สวมใส
าวหรือสีสวว่าง ไม่
ขณะเดินนทางตามถนน
ทางตามถนน ยืนคอยรถโดยสารต่
เสืเสื้อ้อผผ้าาสีสีขขาวหรื
ไมววิ่งิ่งเล่เลนนหรื
หรืออผลั
ผลักกเพืเพื่อ่อนนขณะเดิ
คอยรถโดยสารตาง ๆๆ
ทีทีป่ ่ปา ูายหยุ
าและหาและห่
างขอบทางเข
าไปดานใน
เปนรถไฟฟ
นรอหลั
งเสนเหลื
ยหยุดดรถโดยสารบนทางเท
รถโดยสาร บนทางเท้
างขอบทางเข้
าไปด้ถานใน
ถ้าเป็านควรยื
รถไฟฟู
าควรยื
รอ อง
ทีหลั
่พื้นงเส้
ชานชาลา
ดยสารลงจากรถก
อน แลวจึงขึ้นไปอน แล้วจึงขึ้นไป
นเหลืองทีและควรรอให
่พื้นชานชาลาผูโและควรรอให้
ผู้โดยสารลงจากรถก่
ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่รถ ควรปฏิบัติ ดังนี้
ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถ
ให้สัญญาณมือหรือสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวทุกครั้ง ไม่ขับขี่ตัดหน้าคันอื่นอย่างกระชั้นชิดหรือแซง
สวนเลน ไม่ดื่มสุรา หรือเสพสารเสพติดขณะขับขี่รถ
อุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้า
อุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ํา หมายถึง การเดินทางโดยใช้เรือเป็นพาหนะทั้งในแม่น้ํา
ลํ า คลองหรื อ การเดิ น ทางในทะเล อุ บั ติ เ หตุ จ ากการเดิ น ทางทางน้ํ า ที่ พ บได้ บ่ อ ย เช่ น เรื อ ล่ ม
ท่าเทียบเรือล่ม เรือชนฝั่ง เป็นต้น
ข้อควรปฏิบัติขณะเดินทางทางน้า
๑. ขณะรอลงเรือควรรอที่ฝั่งหรือบนท่า
๒. ขณะขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน
๓. เมื่อลงเรือแล้วควรเดินเข้าไปในตัวเรือ ไม่ควรนั่งที่กราบเรือ
๔. ควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง และผู้ที่โดยสารเรือเป็นประจํา ควรมีทักษะในการว่ายน้ํา
๕. ไม่ควรโดยสารเรือที่บรรทุกน้ําหนักเต็มอัตราแล้ว

๒๒๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๑๔

เฉลยใบงานที่ ๐๑ - ๐๒

ใบงานที่ ๐๑

ตอนที่ ๑
ข้อ ๑. 
ข้อ ๒.  ข้อ ๓. 
ข้อ ๖. 
ข้อ ๗. 
ข้อ ๘. 
ตอนที่ ๒
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ใบงานที่ ๐๒

ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒

ข้อ ๔. 
ข้อ ๙. 

ข้อ ๕. 
ข้อ ๑๐. 

๒, ๕, ๑, ๔, ๓
ขีด  ในช่องควรทํา ข้อ ๑, ๓, ๕
ขีด  ในช่องไม่ควรทํา ข้อ ๒, ๔, ๖, ๗

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๑

๒๑๕
แบบสังเกตพฤติกรรม

วิชา......................................................................................................................... ...... ชั้น ……………………
หน่วยการเรียนรู้ที่................ เรื่อง......................................................... กิจกรรม …………………………….........
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตการร่วมกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตาราง
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

การแสดงบทบาทสมมติ

การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย

การนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน

ชื่อ - สกุล

การร่วมกิจกรรม

เลขที่

การตั้งคําถามตอบคําถาม

รายการประเมิน

๓

๓

๓

๓

๓

รวม
คะแนน

ไม่ผ่าน

๑๕

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

ได้คะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๒๒

ผ่าน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๑๖
แบบประเมินผลงาน

คาชี้แจง ตรวจผลงานและให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง
สรุปผล
การประเมิน

ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

ชื่อ - สกุล
ผลงานถูกต้อง

เลขที่

ความสะอาดเรียบร้อย

รายการประเมิน

รวม
คะแนน
๙
คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
............../......................../...............
สรุปผลการประเมิน
ได้คะแนน ๕ คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๓

๒๑๗
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัตินอกห้องเรียน
โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน
สรุปผล
การประเมิน

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ดีเยี่ยม

หมายถึง
ระดับ ๒ ดี
หมายถึง
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
ระดับ ๐ ไม่ผ่าน
หมายถึง

ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบในการ
ทํางาน

เลขที่

ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

พฤติกรรมด้านความมีวินัย

รวม
คะแนน

ค่าเฉลี่ย ผ่าน ไม่ผ่าน

๖ คะแนน

ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบตั ิเลย

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

๒๒๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๑๘
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภัยใกล้ตัว
.............................................................................................................................................................
สาระสําคัาคัญญของแผน
ของแผน
๑. สาระส
ตรายใกลตัวบางชนิดเป็
เปนอันตรายต่
ตรายตอร่รางกาย จึงควรหลีกเลี่ยงและรูจ้ ักวิธีปอู งกัน
สารเสพติดและสารอันตรายใกล้
ตนเอง สัสัญญลัลักกษณ์
ษณและปู
และปายเตื
ายเตื
สําบหรั
ทราบถึ
งอันตรายและวิ
ธีการปฏิ
ตนเอง
อนอนมีไว้มีสไําวหรั
แจ้บงแจ
ให้ทงให
ราบถึ
งอันตรายและวิ
ธีการปฏิ
บัติที่ถบูกัตต้ิทอี่ถงูกตอัอคงอั
คีภคัยคีเป็ภนัยเปน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้
ไดตลอดเวลาและมีความร้
วามรายแรงมาก ดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการปู
ารปองกัน และการหนีไฟที่ถูกต้ตองง
บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ษณสําคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจําวัน
๒. ข้ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการน
ในการนําไปใช้
าไปใช
ขอบขายเนื้อหาขอบข่ายเนื้อหา
● โทษของสารเสพติ
ด สารอันตรายใกล
ตัว และวิ
ธีปองกัตนัว และวิธีปูองกัน
 โทษของสารเสพติ
ด สารอั
นตรายใกล้
● สัญลักษณแ
ละปสัาญ
ยเตืลักอษณ์
นของสิ
่งของหรื
สถานที่งของหรื
่ที่เปนอัอนสถานที
ตราย ่ที่เป็นอันตราย
และปู
ายเตืออนของสิ
● อัคคีภัย
 อัคคีภัย
การจัดกิจกรรมการเรี

การจัดยกินรู
จกรรมการเรี
ยนรู้
๑) การเตรียมสื๑)
่อ วัสการเตรี
ดุอุปกรณ
ยมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
● ภาพคนที่ไดรับอันตรายอันเปนผลมาจากการสูบบุหรี่
 ภาพคนที่ได้รับอันตรายอันเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่
● ใบงาน/สี/กระดาษกาว
 ใบงาน/สี/กระดาษกาว
● แบบทดสอบหลังเรียน
 แบบทดสอบหลังเรียน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
● ใบความรูที่ ๑ เรื่อง สารเสพติด
 ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สารเสพติด
● ใบความรูที่ ๒ เรื่อง สารอันตรายใกลตัว
 ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง สารอันตรายใกล้ตัว
● ใบความรูที่ ๓ เรื่อง สัญลักษณและปายเตือนอันตราย
 ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง สัญลักษณ์และปูายเตือนอันตราย
● ใบความรูที่ ๔ เรื่อง อัคคีภัย
 ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง อัคคีภัย
● ใบงานที่ ๐๑ สารอันตรายใกลตัว
 ใบงานที่ ๐๑ สารอันตรายใกล้ตัว
● แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบสังเกตพฤติกรรม
● แบบประเมินผลงาน
 แบบประเมินผลงาน
● แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมิ
นผลดและประเมินผล
๓) การวั
● ประเมินผลงาน
 ประเมินผลงาน
● สังเกตพฤติกรรม
 สังเกตพฤติกรรม
● ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
● ประเมินผลหลังเรียน
 ประเมินผลหลังเรียน
๔) การฝกทักษะเพิ
ม
่
เติมกโดยใช
แบบฝ
ม แบบฝึกเสริม
๔) การฝึ
ทักษะเพิ
่มเติกมเสริ
โดยใช้
-ไมมี-ไม่มี-

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๕

๒๑๙
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ภัยใกล้ตัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนํา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๒๒๖

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• ครูนําภาพคนที่ได้รับอันตรายอันเป็นผลมาจากบุหรี่ให้นักเรียนดู ครูกับนักเรียน
สนทนาว่าในภาพผลจากการสูบบุหรี่เป็นอย่างไร บุหรี่เป็นสารเสพติดหรือไม่
นอกจากบุหรี่ยังมีสิ่งใดที่เป็นสารเสพติดบ้าง
• ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด
• แบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง สารเสพติด และใบความรู้ที่ ๒
ทีเรื่ ่อ๒งสารอั
เรื่อง นสารอั
นตรายใกล้
ตรายใกล
ตัว ตัว
• นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันบอกชื่อสารเสพติด สารอันตรายที่อยู่ใกล้ตัว และบอกวิธี
ปูองกันอันตราย เขียนลงในใบงานที่ ๐๑ สารอันตรายใกล้ตัว แล้วส่งตัวแทน
นําเสนอหน้าชั้นเรียน
• ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง นักเรียนติดแสดงผลงานไว้ที่
หน้าชั้นเรียน/ปูายนิเทศ/ผนังห้อง
• นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง สัญลักษณ์และปูายเตือนอันตราย
ครูถามนักเรียนเกี
นเกีย่ ่ยวกั
วกับบความรู
ความรูท ้ทไี่ ดี่ได้รรบั ับจากใบความรู
จากใบความรู เน้ เน้
าไปปฏิ
นยํนา้ ย้ใหํานให้กั นเรีักยเรีนนํยนนํ
าไปปฏิ
บตั จิ บริัตงิ
จริ
วิตประจํ
ในชีงในชี
วิตประจํ
าวันาวัน
• นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษาใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง อัคคีภัย ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุ
ที่ทําให้เกิดอัคคีภัยและวิธีปูองกัน จากนั้นให้นักเรียนฝึกหนีไฟ
• ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโทษของสารเสพติด สารอันตรายใกล้ตัว การปฏิบัติตน
ตามสัญลักษณ์และปูายเตือนของสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย และอัคคีภัย
• ครูสังเกตพฤติกรรมนอกเวลาเรียน
•. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
• สังเกตพฤติกรรม
• ตรวจผลงาน
• ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
• ประเมินผลหลังเรียน

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒



จุดประสงค์

ความรู้
๑. ระบุโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำย
ใกล้ตัว และวิธีป้องกันได้

๒.บอกควำมหมำยของเครื
่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์
 ที่พบเห็นได้
๓. อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้องกัน
 อัคคคีคีภภัยัยและแสดงกำรหนี
อันตราย
และแสดงการหนีไฟได้
ไฟได
ตรำยอั
ทักษะ

๑. ปฏิบัตติ นตำมสัญลักษณ์และป้ำยเตือน
ของสิ่งของหรื
อสถำนที่ที่เป็นอันตรำยได้

๒. กำรระบุ
๓. กำรสั งเกต
คุณธรรม
จริยธรรม/คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์
๑. มีวินัย



ขอบเขตเนื้อหา
- โทษของสำรเสพติ
ดดสำรอั
โทษของสถานเสพติ
สารอันนตรำยใกล้
ตรายใกลตวั

ตัว และวิ
ีป้อนงกัน
และวิ
ธีปอธงกั
- สัญลักษณ์และป้ำยเตือนของสิ่งของ
หรือสถำนที
 ่ที่เป็นอันตรำย
- อัคคีภัย

- บอกควำมหมำยของเครื
่องหมำยหรือ
สัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นใน

ชีวิตประจำวัน

กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๑)
ขั้นนา
๑. ครูนำภำพคนที่ได้รับอันตรำยอันเป็นผลมำจำกบุหรี่ให้นักเรียนดู ครูกับนักเรียนสนทนำว่ำในภำพ
ผลจำกกำรสูบบุหรีเ่ ป็นอย่ำงไร บุหรี่เป็นสำรเสพติดหรือไม่ นอกจำกบุหรี่ยังมีสิ่งใดที่เป็นสำรเสพติดบ้ำง
ขั้นสอน
๒. ครูซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับโทษของสำรเสพติด
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน แต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง สำรเสพติด และใบควำมรู้ที่ ๒ เรื่อง สำรอันตรำย
ใกล้ตัว โดยนักเรียนที่อ่ำนคล่องอ่ำนใบควำมรู้ให้สมำชิกในกลุ่มฟัง
๔. นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันบอกชือ่ สำรเสพติด สำรอันตรำยที่อยู่ใกล้ตัว และบอกวิธีป้องกันอันตรำย
เขียนลงในใบงำนที่ ๐๑ สำรอันตรำยใกล้ตัว ตกแต่งให้สวยงำม สะอำด เรียบร้อย แล้วส่งตัวแทนนำเสนอ
หน้ำชั้นเรียน
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องเกี่ยวกับชื่อสำรอันตรำยใกล้ตัว และสำรเสพติด
ตรวจสอบควำมถูกต้องเกี่ยวกับโทษของสำรอันตรำยที่นักเรียนรวบรวมมำ และวิธีป้องกันอันตรำย
๖. นักเรียนติดแสดงผลงำนไว้ที่หน้ำชั้นเรียน/ป้ำยนิเทศ/ผนังห้อง
กิจกรรม (ชั่วโมงที่ ๒)
๗. นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษำใบควำมรู้ที่ ๓ เรื่อง สัญลักษณ์และป้ำยเตือนอันตรำย ครูถำมนักเรียนเกี่ยวกับ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกใบควำมรู้ เน้นย้ำให้นักเรียนนำไปปฏิบตั ิจริงในชีวิตประจำวัน
๘. นักเรียนกลุ่มเดิมศึกษำใบควำมรู้ที่ ๔ เรื่อง อัคคีภัย ครูถำมนักเรียนเกี่ยวกับสำเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภยั
และวิธีป้องกัน จำกนั้นให้นักเรียนฝึกหนีไฟ
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปโทษของสำรเสพติด สำรอันตรำยใกล้ตัว กำรปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์และ
ป้ำยเตือนของสิ่งของหรือสถำนทีท่ ี่เป็นอันตรำย และอัคคีภัย
๑๐. ครูสังเกตพฤติกรรมนอกเวลำเรียน
๑๑. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องโทษของสำรเสพติด
สำรอันตรำยใกล้ตัว และวิธปี ้องกัน
สัญลักษณ์และป้ำยเตือนของสิ่งของหรือ
สถำนที่ที่เป็นอันตรำย และอัคคีภยั
๒. ประเมินทักษะกำรปฏิบัติตนตำม
สัญลักษณ์และป้ำยเตือนของสิ่งของหรือ
สถำนที่ที่เป็นอันตรำย
๓.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงำน
๓. ทดสอบหลังเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
๒. แบบประเมินผลงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรม/ผลงำน/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมเกณฑ์
ในแบบประเมิน
๒. ประเมินผลหลังเรียนได้คะแนนร้อยละ
๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพคนที่ได้รับอันตรำยอันเป็นผล
มำจำกกำรสูบบุหรี่
๒. ใบควำมรู้
๔. ใบงำน
๕. สี/กระดำษกำว
๖. แบบทดสอบหลังเรียน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. อ่ำนใบควำมรู้
๒. ตอบคำถำม
๓. ฝึกหนีไฟ ๔. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเป็นสุข : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข แผนการเรียนรูท้ ี่ ๔ เรื่อง ภัยใกล้ตัว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๒๐

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๗

๒๒๑
๒๒๑

ใบงานที่ ๐๑
ใบงานที
่ ๐๑ตัว
เรื่อง สารอั
นตรายใกล้

บ ๒.๓/ผ ๔-๐๑
บ ๒.๓/ผ
๔-๐๑๔-๐๑
บ ๒.๓/ผ

่อง นสารอั
นตรายใกล้
ตอนทื่ ๑ ให้นักเรียนระบุชื่อเรืสารอั
ตรายใกล้
ตัวที่นักเรีตยัวนรู้จัก พร้อมทั้งบอกโทษ
และ
ตอนทื่ ๑ ให้นักเรียนระบุชื่อสารอันตรายใกล้ตัวที่นักเรียนรู้จัก พร้อมทั้งบอกโทษ
วิธีปูองกัและวิ
นอันธตราย
และ
ีปองกันอันตราย
วิธีปูองกันอันตราย โทษ
สารอันตราย
วิธีปูองกัน
สารอันตราย
โทษ
วิธีปูองกัน

ตอนทื่ ๒ ให้นักเรียนระบุชื่อสารเสพติด พร้อมทั้งบอกโทษและวิธีปูองกันอันตราย
ตอนทื่ ๒ด ให้นักเรียนระบุชื่อสารเสพติ
สารเสพติ
โทษ ด พร้อมทั้งบอกโทษและวิ
วิธีปธีปูอูองกังกันนอันตราย
สารเสพติด

โทษ

วิธีปูองกัน

สมาชิกในกลุ่ม ๑................................................ ๒.................................................
๔.................................................
สมาชิกในกลุ๓................................................
่ม ๑................................................
๒.................................................
๕.................................................๖.................................................
๓................................................ ๔.................................................
๕.................................................๖.................................................
๒๒๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๒๒

คนที่ได้รับอันตรายอันเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่





ที่มารูปภาพ manager.co.th






ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๙

๒๒๓

ใบความรูท้ ี่ ๑ สํสาาหรั
หรับบนันักกเรีเรียนนชั
ประถมศึกกษาปี
ษาปทที่ ี่ ๒๒
ชั้น้นประถมศึ
เรื่อง สารเสพติด

สารเสพติด คือ ยำประเภทหนึ่งเมื่อเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว จะทำให้ผู้ได้รับมีควำมต้องกำรมำกขึ้น
เขาสูรำาสูงกายโดยการ
หรืออดม
ดม ผลของสำรเสพติ
ผลของสารเสพติดต่ดอตกำรท
อการทํำงำนของ
างานของระบบต
างำงๆ ๆของ
จะเข้
่ร่ำงกำยโดยกำรกินกินสูสูบบ ฉีด หรื
ระบบต่
ของ
งกายของผู้เ สพจะเกิดโทษต่
โทษตำางงๆๆเชเช่น น
ร่รำางกำยของผู
๑. บุหรี่ ในบุหรี่มีสำรนิโคติน ที่เป็นอันตรำยต่อหัวใจ
ระบบประสำท อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับทำงเดินหำยใจ เป็นต้น
๒. น้าชา กาแฟ จะมีสำรคำเฟอีน ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นประสำท
ทำให้รู้สึกสดชื่นหำยง่วง
๓. สุรา มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
ถ้ำดื่มมำก อำจจะทำให้เป็นโรคตับแข็ง และยังเป็นอันตรำย
ต่อกระเพำะอำหำร ลำไส้ ปอด เป็นต้น
http://p๓.s๑sf.com

๔. ยาบ้า หรือ แอมเฟตามีน มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสำท
และสมอง เมื่อหมดฤทธิ์ยำจะทำให้มึนงง นอนไม่หลับ ตกใจง่ำย
http://www.maceducation.com

๕. สารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ำยำล้ำงเล็บ กำว เป็นต้น
เมื่อร่ำงกำยรับสำรระเหยเข้ำไป ในระยะแรกจะเกิดอำกำรตื่นเต้น
ร่ำเริง ต่อมำจะมีอำกำรมึนงง ไม่สำมำรถควบคุมตัวเองได้
http://www.chaiwbi.com

การป้องกันตนเองจากสารเสพติด
๑. เลือกคบเพื่อนที่ดี หลีกเลี่ยงกำรคบเพื่อนที่ติดสิ่งเสพติด
๒. ไม่ทดลองสิ่งเสพติดทุกชนิด
๓. เล่นกีฬำ ออกกำลังกำย หำกิจกรรมนันทนำกำรเล่นเมื่อมีเวลำว่ำง
๔. เมื่อมีปัญหำควรที่จะปรึกษำผู้ใหญ่

๒๓๐

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๒๔

ใบความรู้ที่ ๒ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สารอันตรายใกล้ตัว

สารปรุงงแต
แต่งงอาหาร
อาหาร
สารปรุ
หมำยถึ
งสีงสีกลิกลิ
่น ่นรสรสและคุ
ณสมบั
ติอตื่นิอๆื่นๆ
หมายถึงง สำรปรุ
สารปรุงงรสและวั
รสและวัตตถุถุเจืเจืออปนในอำหำรที
ปนในอาหารที่นำมำใช้
่นํามาใชเพืเ่อพืปรุ
่อปรุงแต่
งแต
และคุ
ณสมบั
ของอำหำร สารปรุ
สำรปรุงแต
แต่งอาหารมี
อำหำรมีหลำยชนิ
ของอาหาร
ลายชนิด เช่
เชน
ผงชูรส มีชื่อทำงเคมีว่ำ โมโนโซเดียมกลูตำเมท อันตรำยจำกผงชูรส
ื่อทางเคมี
วา โมโนโซเดีกยเสบ
มกลูตาเมท อันตรายจากผงชูรส ทําให
ทผงชู
ำให้เรยืส่อบุมีทชำงเดิ
นอำหำรและไตอั
เยื่อบุทางเดินอาหารและไตอักเสบ
สมอาหารได้จำกกำรสั
ไดจากการสั
งเคราะห
สารเคมี
ที่ใสในอาหารที
สีสีผผสมอำหำร
งเครำะห์
สำรเคมี
สีที่ใส่ใสีนอำหำรที
่ปลอดภั่ปยลอดภัย
ควรเปนนสีสีทที่สี่สกักัดดจำกพื
จากพืชชธรรมชำติ
ธรรมชาติเช่เชนนสีสีเเขีขียยวจำกใบเตย
วจากใบเตย สีแดงจำกกระเจี
ดงจากกระเจี๊ยบ
ควรเป็
วงจากดอกอั
นอันตรายต
ผูบริำให้
โภคทํ
โลหิตจาง
สีสีมม่วงจำกดอกอั
ญชัญนชันส่วนสีสทวี่เนสี
ป็นทอัี่เนปตรำยต่
อผู้บริโอภคท
โลหิาตใหจำง
ญาเสื่อ่อมม
สติสติปปัญญญำเสื
สำรกันบูด ใช้เติมลงในอำหำรเพื่อชะลอกำรเน่ำเสียหรือยืดอำยุกำรเก็บ
สารกันเป็บูดนอัใชนเตรำยต่
ติมลงในอาหารเพื
อ่ ชะลอการเนาเสียหรื
อยืดงอายุ
อำหำร
อกระเพำะอำหำรและอำจเป็
นมะเร็
ได้ การเก็บอาหาร
เปนอันตรายตอกระเพาะอาหารและอาจเปนมะเร็งได
ดินประสิว ทำให้เนื้อมีสีแดงสวยและเปื่อยยุ่ย เป็นอันตรำยทำให้โลหิตจำง
ดินประสิ
ว ทํษาต่ใหอร่เนืำงกำย
้อมีสีแดงสวยและเปอยยุย เปนอันตรายทําใหโลหิตจาง
และเกิ
ดสำรพิ
และเกิดสารพิษตอรางกาย
สารเคมีในบ้าน
สารเคมีใสารก
นบานาจัดแมลงในบ้าน สำรกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้ำนเรือนมีทั้งชนิดฉีดพ่น ชนิดจุด ให้เกิดควัน
าจัดแมลงในบ
าจัดนแมลงที
่ใชใบนบ
อนมี
และชนิดสารกํ
ผง สำรเหล่
ำนี้ถ้ำใช้ไม่าถนูกวิสารกํ
ธีอำจเป็
อันตรำยกั
ผู้ใาช้นเรื
และสั
ตว์ทเลีั้ง้ยชนิงได้ดฉีดพน ชนิดจุดใหเกิดควัน
และชนิดนอกจำกสำรเคมี
ผง สารเหลานี้ถาดใชังกล่
ไมำถวูกวิยัธงีอมีาจเป
นอันทตรายกั
บผูตใภัชณ
และสั
ลี้ยำงได
สำรเคมี
ี่พบในผลิ
ฑ์ที่ใตช้วใเนบ้
น เช่น ผงซักฟอก น้ำยำล้ำง
ห้องน้ำ น้นอกจากสารเคมี
ำยำล้ำงจำน เป็นดต้ังกล
น าว ยังมีสารเคมีที่พบในผลิตภัณฑที่ใชในบาน เชน ผงซักฟอก นํ้ายาลาง
หการป้
องนํ้าองกันํ้านยาล
างจาน
นตน ษเข้าสู่ร่างกาย
สารเคมี
หรือเปสารพิ
งกำรใช้
งมือทุกครั้ง
การปองกั๑.นหลั
สารเคมี
หรืสอำรเคมี
สารพิแษล้เขวต้าอสูงล้
ราำงกาย
๒.๑.เมืหลั
่ออวั
ยวะส่สวนใดส่
งการใช
ารเคมีวแนหนึ
ลวต่งอถูงลกสำรเคมี
างมือทุกให้ครัรีบ้ง ล้ำงด้วยน้ำ และสบู่ทันที
๓.๒.เมืเมื่อกิ่อนอวัสำรพิ
ำไปควรดื
อนมมำก
ยวะสษวเข้นใดส
วนหนึ่ม่งน้ถูำหรื
กสารเคมี
ใหรีบๆลางดวยนํ้า และสบูทันที
๔.๓.ห้เมื
ำมใช้
ดขวดน้่มำยำขั
้น หรือสำรเคมี
่อกิปนำกกั
สารพิดษเพืเข่อาเปิไปควรดื
นํ้าหรืดอพืนมมาก
ๆ อื่น ๆ โดยเด็ดขำด
๕.๔.ก่อหนใช้
ำงละเอี
ำเตือดนอย่
ามใชสปำรเคมี
ากกัดควรอ่
เพื่อเปำดนฉลำกอย่
ขวดนํ้ายาขั
ดพื้น ยหรืด อและปฏิ
สารเคมีบอัตื่นิตำมค
ๆ โดยเด็
ขาดำงเคร่งครัด
๕. กอนใชสารเคมี ควรอานฉลากอยางละเอียด และปฏิบัติตามคําเตือนอยางเครงครัด

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๑

๒๒๕

ใบความรู้ที่ ๓ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตราย

ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือน
อันตรายที่นกั เรี ยนควรรู้จกั
สัญลักษณ์/ปูายเตือน

ความหมาย
ห้ามสูบบุหรี่
ระวังลื่น
วัตถุอันตราย
ระวังอันตราย
ระวังวัตถุไวไฟ
ทางหนีไฟ

๒๓๒

ตัวอย่างการใช้งาน
จะพบบนรถโดยสารประจําทาง
ในโรงพยาบาล อาคารต่าง ๆ บริเวณ
ปั๊มน้ํามัน
มักจะพบบริเวณที่มีการ
ทําความสะอาดพื้นของอาคารต่าง ๆ
มักจะพบในภาชนะที่บรรจุสารเคมี
ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
มักจะพบในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือ
เป็นสถานที่อันตราย
มักจะพบในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ เช่น
น้ํามัน ถังแก๊ส พลุ เราไม่ควรทําให้เกิด
ประกายไฟ
มักจะพบในอาคารที่สูง เพื่อให้ผู้อาศัย
ใช้เป็นทางหลบหนีขณะเกิดไฟไหม้

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๒๖

ใบความรู้ที่ ๔ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
เรื่อง อัคคีภัย

อัคคีภัย

อัคคีภัย (อ่านว่า อัก – คี – ไพ) หมายถึง อันตรายที่เกิดจากไฟ ลุกลามและลุกไหม้
อย่างต่อเนื่อง

อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย

อัคคีภัยหรือไฟไหม้ ทําให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สิน ที่พักอาศัยและ
อาคาร บ้านเรือนเกิดความเสียหาย ทําให้คนไร้ที่อยู่อาศัย

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

สายไฟฟูาในบ้านเก่าชํารุด และไฟฟูาลัดวงจร (อ่านว่า ลัด – วง – จอน)
เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟูาหลายชนิดในเต้ารับอันเดียวกัน
ความประมาทในการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูา
แก๊สหุงต้มระเบิด
เผาขยะและหญ้าแห้งในบริเวณบ้านโดยไม่เฝูาระวัง
จุดธูปเทียนทิ้งไว้ ไม่ดับให้สนิทก่อนออกจากบ้านหรือก่อนเข้านอน
การเล่นสิ่งของที่เกี่ยวกับไฟหรือวัตถุไวไฟของเด็ก

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๓

๒๒๗

ใบงานที่ ๐๑
ตอนที่ ๑

เฉลยใบงานที่ ๐๑

ผงชูรส ยากันยุง สารกันบูด ดินประสิว ยานอนหลับ และอื่น ๆ
(อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)
ตอนที่ ๒
บุหรี่ สุรา กาแฟ ทินเนอร์
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

๒๓๔

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๒๘

แบบทดสอบหลังเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ : หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อแล้วพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับอาหารหลัก ๕ หมู่
มากที่สุด
ก. การรับประทานอาหารที่มีราคาถูก
ข. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ค. การรับประทานอาหารที่มีราคาแพง

๖. พฤติกรรมของใครที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มากที่สุด
ก. เอกปั่นจักรยานและกางร่ม
ข. อ๊อดปั่นจักรยานและอมลูกอม
ค. อี๊ดปั่นจักรยานและท่องสูตรคูณ

๒. “ธงโภชนาการ” มีประโยชน์อย่างไร
ก. แนะนําปริมาณอาหารที่ควรบริโภค
ข. แนะนําเมนูอาหารที่ควรรับประทาน
ค. แนะนําวิธีปรุงอาหารไว้รับประทาน

๗. หากมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองควรมีทักษะ
เบื้องต้นด้านใดเพื่อความปลอดภัย
ก. ทักษะการพายเรือ
ข. ทักษะการว่ายน้ํา
ค. ทักษะการตกปลา
๓. “โภชนบัญญัติ ๙ ประการ” คือข้อใด
๘. พฤติกรรมใดปลอดภัยต่อการจราจรมากที่สุด
ก. ข้อควรปฏิบัติในการเลือกซื้ออาหาร
ก. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ข. ข้อควรปฏิบัติในการประกอบอาหาร
ข. ใช้พาหนะที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
ค. ใช้รถเฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น
๔. โรคใดต่อไปนี้เป็นโรคติดต่อ
๙. ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดทั้งหมด
ก. โรคขาดสารอาหาร
ก. บุหรี่ เหล้า เบียร์
ข. โรคตาแดง
ข. น้ําอัดลม น้ําชา กาแฟ
ค. โรคปวดข้อ
ค. ยาบ้า ยาดม ยาอม
๕. ข้อใดเป็นวิธีปูองกันโรคติดต่อที่เหมาะสมที่สุด ๑๐. ข้อใดเป็นวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
ก. เลือกรับประทานอาหารราคาแพง
ก. ล้างด้วยน้ําเปล่าก็เพียงพอ
ข. ไม่เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ ที่อยู่ในโรงเรียน
ข. ฟอกมือด้วยสบู่และล้างให้สะอาด
ค. กินอาหารมีประโยชน์และออกกําลังกาย
ค. ล้างโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๕

๒๒๙

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข
เฉลย ป.๒
๑) ข
๒) ก
๓) ค
๔) ข
๕) ค
๖) ก
๗) ข
๘) ก
๙) ก
๑๐) ข

เกณฑ์การประเมินการทดสอบหลังเรียน

ได้คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่าน

๒๓๖

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๒๓๐
แบบสังเกตพฤติกรรม

วิชำ........................................................................................................................... ชั้น ……………………
หน่วยกำรเรียนรู้ที่................ เรื่อง...................................................... กิจกรรม ………………………….........
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตกำรร่วมกิจกรรม โดยเขียนระดับคะแนนลงในตำรำง
เกณฑ์การให้คะแนน ดีเยี่ยม = ๓ คะแนน พอใช้ = ๒ คะแนน ปรับปรุง = ๑ คะแนน
สรุปผล
การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

กำรขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ำย

กำรปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์/ป้ำยเตือน

กำรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ชื่อ - สกุล

กำรแสดงบทบำทสมมติ

เลขที่

กำรตอบคำถำม/บอก/อธิบำย

รายการประเมิน

๓

๓

๓

๓

๓

รวม
คะแนน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๕

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

ได้คะแนน ๑๑ คะแนนขึ้นไป ถือว่ำ ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๗

๒๓๑
แบบประเมินผลงาน

คาชี้แจง ตรวจผลงานและให้คะแนนตามความสามารถของผู้เรียน
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = พอใช้
๑ = ควรปรับปรุง
สรุปผล
การประเมิน

ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

ชื่อ - สกุล
ผลงานถูกต้อง

เลขที่

ความสะอาดเรียบร้อย

รายการประเมิน

รวม
คะแนน
๙
คะแนน

ผ่าน

ลงชื่อ............................................................ผู้ประเมิน
............../......................../...............
สรุปผลการประเมิน
ได้คะแนน ๕ คะแนน ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๒๓๘

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

ไม่ผ่าน

๒๓๒
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัตินอกห้องเรียน
โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน
ระดับคะแนน ๓ = ดีเยี่ยม
๒ = ดี
๑ = ผ่านเกณฑ์ ๐ = ไม่ผ่าน

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การประเมิน ระดับ ๓ ดีเยี่ยม

หมายถึง
ระดับ ๒ ดี
หมายถึง
ระดับ ๑ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง
ระดับ ๐ ไม่ผ่าน
หมายถึง

ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน และรับผิดชอบในการ
ทํางาน

เลขที่

ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

พฤติกรรมด้านความมีวินัย

รวม
คะแนน

สรุปผล
การประเมิน

ค่าเฉลี่ย ผ่าน ไม่ผ่าน

๖ คะแนน

ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ แนะนําเพื่อนปฏิบัติ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ปฏิบัติตามคําสั่ง หรือปฏิบัตติ ่อหน้าครู
ปฏิบัติน้อยมาก หรือไม่ปฏิบตั ิเลย

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

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๙

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๒๔๐

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

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

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

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

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

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

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๑

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

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

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

๒๔๒

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

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

ชุดกิการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรูก (สํ
ผูสอน) กลุ(สำหรั
มบูรณาการ
จกรรมการเรี
ยนรู
ลุามหรับูบรครูณาการ
บครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

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

บันทึก

ชุดการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนรู (สํชัา้น
หรัประถมศึ
บครูผูสอน)กกลุ
มบูรท
ณาการ
กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ
(สำหรั
บครูผูสอน)
ษาป
ี่ ๒

หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บันทึก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ส�ำหรับครูผู้สอน) กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

คํคําคําคํนํคํนําาานํานํนําาา

ตามที่
ตามที
กงานโครงการสมเด็
งานโครงการสมเด็
พระเทพรั
นราชสุ
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คําชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิชา โดยมีกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนแกน และบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใชทักษะกระบวนการ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูทักษะกระบวนการจากครูผูสอน
ที่อธิบายแนวคิดและองคความรู ในชวงตนชั่วโมง จากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติแบบรวมมือรวมใจ โดยการ
ทํางานแบบจับคูหรือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผูสอนจําเปนตองศึกษาหนวยการเรียนรูลวงหนากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการงาน ใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรม
จับคูและกิจกรรมเดี่ยว โดยใชสัญลักษณรูป
และสี แสดงตามระดับชั้นเรียน เชน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ใชสีชมพู
และมีรูป
จํานวน ๒ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคํา และบัตรภาพ ใชประกอบการเรียนรู ชวยสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูก ลุม บูรณาการ ชัน้ ประถมศึกษาปท่ี ๒ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู (Learning Unit)
โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการวิเคราะหตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและเสริมสรางใหผูเรียนไดเกิดคุณลักษณะตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ การดํารงตน
โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และมีสติ รูคิด รูทํา ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียด จัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหพรอม ประเมินพฤติกรรมของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และการเรียนรู ของนักเรียนได
สําหรับภาคเรียนที่ ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวย ดังนี้

ข
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๘

เศรษฐีน้อย
สุขภำพดีชีวีป็นสุข
คนดีศรีแผ่นดิน
เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
สุนทรียศิลป์

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



บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

ค

สารบัญ

สารบัญ

เรื่อง
คาชี้แจง
สารบัญ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการหน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ ไหว้สวย
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ มารยาทงาม
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ แต่งกายดี
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ ความแตกต่างของบุคคล
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ ชุมชนและการมีส่วนร่วม
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน

หน้า
ก
ค

๓๑
๔๒
๕๓
๒๑
๑๗
๒๒
๑๘
๒๓
๑๙
๒๕
๒๗
๒๑
๒๘
๒๒
๓๑
๒๓
๔๑
๓๓
๔๘
๔๐
๕๗
๕๙
๕๒
๖๐
๕๓
๖๓
๕๔
๘๑
๗๒
๙๒
๘๓
๑๐๕
๑๐๗
๙๙
๑๐๘
๑๐๐
๑๑๑
๑๐๑
๑๒๔
๑๑๔

สวนที่ ๑

๑ ดกิจกรรมการเรียนรู
โครงสรางของชุดการจั
การจัดกิจชักรรมการเรี
้ ที่ ๒
หนวโครงสร้
ยการเรีางของชุ
ยนรูบูรดณาการ
้นประถมศึกยนรู
ษาป

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

1
เศรษฐีน้อย

(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อาเซียนศึกษา

2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข





(15 ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์

(25 ชั่วโมง/ปี)

3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
( 220 ชั่วโมง/ปี )

(30 ชั่วโมง/ปี)


(2๐ ชั่วโมง/ปี)




8
สุนทรียศิลป์

4
คนดีศรีแผ่นดิน





(3๐ ชั่วโมง/ปี)

(20 ชั่วโมง/ปี)



๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

5
โลกสวยด้วยมือเรา
6

เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(14 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)





ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓

แนวทางการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

๑. หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย (๒๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ ชีวิตพอเพียง
● หนวยยอยที่ ๒ ออมไวไมขัดสน

๑. หนวยการเรียนรูที่ ๓ เด็กไทยใฝดี (๒๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ มุงมั่นและศรัทธา
● หนวยยอยที่ ๒ ปฏิบัติมาเปนนิจ
● หนวยยอยที่ ๓ พาจิตแจมใส

๒. หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพที่ดีชีวีมีสุข
(๒๕ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ รักตัวเราเทาฟา
● หนวยยอยที่ ๒ สนุกกับเกมกีฬา
● หนวยยอยที่ ๓ สุขภาพดีมีสุข

๒. หนวยการเรียนรูที่ ๕ โลกสวยดวยมือเรา
(๓๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ รอบตัวนารู
● หนวยยอยที่ ๒ มองดูธรรมชาติ
● หนวยยอยที่ ๓ ซึมซาบในการเปลี่ยนแปลง
● หนวยยอยที่ ๔ หวงแหนสิ่งแวดลอม

๓. หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน (๒๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ ตนกลาคนดี
● หนวยยอยที่ ๒ สังคมนาอยู
● หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย

๓. หนวยการเรียนรูที่ ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา
(๑๖ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ ครอบครัวอุนจิต
● หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม
● หนวยยอยที่ ๓ เกษตรกรรมคูบาน
● หนวยยอยที่ ๓ สานฝนใหเปนจริง

๔. หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
(๑๔ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ ทองไปในโลกกวาง
● หนวยยอยที่ ๒ สูเสนทางเศรษฐี

๔. หนวยการเรียนรูที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป (๓๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ ยอนรอยไทย
● หนวยยอยที่ ๒ ภูมิใจในทองถิ่น
● หนวยยอยที่ ๓ แผนดินไทยแผนดินทอง

๕. หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป (๓๐ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ กําเนิดศิลป
● หนวยยอยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
● หนวยยอยที่ ๓ ลีลาศิลปไทย
● หนวยยอยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป

๕. หนวยการเรียนรูที่ ๑๐ อาเซียนศึกษา (๑๕ ชั่วโมง)
● หนวยยอยที่ ๑ เพื่อนบานของเรา
● หนวยยอยที่ ๒ สัมพันธฉันทมิตร

๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว
- การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
- ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ
การออม

เวลา
(ชั่วโมง)
20

- การแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยวิธีต่าง ๆ
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- ความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
- การตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
- มารยาทในการอ่าน
- การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
- การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการ
ทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
- การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชวิต
ประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕

๔
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/

2

สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๑.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน
- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
- บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
- ความสาคัญของเพื่อน
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย
- การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
- การออกกาลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่น
เกมเป็นกลุ่มสนุกสนาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
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๕
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
- อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ
- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้าและทางบก
- ยาสามัญประจาบ้าน และการใช้ยาตาม
คาแนะนา
- โทษของสารเสพติดสารอันตรายใกล้ตัวและ
วิธีการป้องกัน
- ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
- อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย
และแสดงการหนีไฟ
- อธิบายถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือข้อแนะนา
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองอย่างอิสระ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗

๖
หน่วย
ที่
๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒.
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๗
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป๒/๑

๘

สาระการเรียนรู้
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
- พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
- ความหมายและความสาคัญ การเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
- การทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา
- คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
- ศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
- การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของ
ศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สาคัญทางศาสนา ตามที่กาหนดได้ถูกต้อง
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน

มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒

- งานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้

มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒

- การท่องบทกลอนร้องเพลง เกี่ยวกับศาสนา
- การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

๗
หน่วย
ที่
๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
คนดีศรี
แผ่นดิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗
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โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ และ หน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน
- การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกต่าง
กัน โดยปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- ความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
- บทบาทหรือผู้มีบทบาท อานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
- ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

- สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และทีมนุษย์สร้างขึ้น
- ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่างๆรอบตัว
- ทิศหลัก(เหนือ ตะวันออก ใต้ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตาแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
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- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตกที่อยู่
รอบตัว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

๘
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๒

มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
มฐ. ท 3.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้างสรรค์

- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม
- การปฎิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)

- ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ
- รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง

ป.๒/2 - การเขียนเรื่องสั้นๆ
ป.2/3
ป.2/1
ป.๒/3
ป.๒/5
ป.๒/6
ป.๒/7

มฐ. ง ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๔

๑๐

สาระการเรียนรู้

- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาและคาสั่ง
- การฟังและพูดแสดงความรู้สึก
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน
- มารยาทการฟัง

- สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันถูกสร้างมา
ให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย
- การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็น
ขั้นตอน
- ภาพร่าง ๒ มิติหรือภาพ ๒ มิติ
- การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เหมาะสมและ
ถูกวิธี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔

๙
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓

มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๑
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ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้านของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๒/๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินชีวิต
- แหล่งข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
- การรักษาแหล่งข้อมูล
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓
มิติ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
-ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อสร้าง
ลักษณะนิสัยด้านความประหยัด ปลอดภัย
และสะอาด

มฐ.ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

-สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันมีหน้าที่ใช้
สอยแตกต่างกัน มีประโยชน์ในการทาให้ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
-การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์

มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

-รวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
-ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

1๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

๑๐
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ.ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
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

๑๒

สาระการเรียนรู้
- การยอมรับความคิด ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- สร้างงานศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น
รูปร่าง
- ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
และปลอดภัย
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการ
ดารงชีวิต
- จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว
- ดูแลตนเองในการแต่งกาย
- ข้อมูลที่น่าสนใจ
- แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ความหมายและความแตกต่างของอานาจ
ตามบทบาท สิทธิหน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน
- กิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยใน
ครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๑
หน่วย
ที่
๘

ชือ่ หน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๘
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕

สาระการเรียนรู้
- รูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงาน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง และ
รูปทรง
- การสร้างงานทัศนศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุ
ที่เน้นเส้น รูปร่าง
- ทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงาน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
- การสร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีก
กระดาษ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของ ตนเองและเพื่อนบ้าน
- การบรรยายงานทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
- การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงาน
โครงสร้าง เคลื่อนไหว

เวลา
(ชั่วโมง)
30

- ความสาคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจาวัน
- การอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภท
ต่างๆ ใน ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการสร้างงาน
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
- การจาแนกแหล่งกาเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
- การจาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ดังเบา ยาว-สั้น ของดนตรี
- การเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
- การร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- ความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได้ยิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

๑๒
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

๑๔

สาระการเรียนรู้
- ความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คาง่าย ๆ
- การแสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีใน
ท้องถิ่น
- การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
- การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเอง
อย่างอิสระ
- การแสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคาพูด
- การแสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่าง
สร้างสรรค์
- มารยาทในการชมการแสดง
- การละเล่นพื้นบ้าน
- การเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่น
พื้นบ้านกับการดารงชีวิตของคนไทย
- สิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่น
พื้นบ้าน
- การอ่านออกเสียงคาคล้องจอง ข้อความและ
บทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- การอธิบายความหมายของคาและข้อความที่
อ่าน
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
จากเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ จากประสบการณ์
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการณ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)

๑๓
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

๙

ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

มฐ.ส ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- รับฟังคาแนะนาคาสั่งซับซ้อนและปฏิบัติตาม
- การเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- การจับสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
- การตั้งคาถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งฟัง
และดู
- การพูดสื่อสารให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
- การท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบท
ร้อยกรองตามความสนใจ
- การร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น
- ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคน
ในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบัน
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- การใช้คาระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต
- การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง

๓๐

- การสืบค้นวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชน
ของตนจากอดีตจนปัจจุบัน
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

๑๔
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๒/๑
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

๑๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- บุคคลที่ทาประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชาติ
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่
ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- การตั้งคาถามและตอบคาถามที่อ่าน
- การอ่านจับใจความสาคัญและรายละเอียด
ของเรื่องที่อ่าน
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- การเขียนและบอกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ เช่น การ
พนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง ยืน เดิน
- กริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ การแสดงความ
เคารพ การยืนการเดิน การนั่งการพูดการ
ทักทาย การแต่งกาย
- การสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น สอบถามพ่อ
แม่ ผู้รู้ในชุมชน
- วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทาความ
เคารพ อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
- คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มี
ต่อสังคมไทย
- ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๐

๑๕
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘

มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๗
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- ตํตาแหน่
าแหนงอย
อย่างง
งง่าย และลักษณะทางกายภาพ
ของสิ่งตต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
และภาพถ
และภาพถ่าย เช
เช่น ภูเขา
ขา ทีที่ร่ราบ
าบ แม
แม่นํ้า ตต้นไม
ไม้
อากาศ ทะเล
- แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ
ารณ์
จากเรื่องที่อา่ น
- มารยาทในการอ
มารยาทในการอ่าน เช
เช่น ไม
ไม่อา่ นเสียงดัง
รบกวนผูอ้ ื่น ไม
ลาย
ไม่เลล่นกันขณะที่อา่ น ไม
ไม่ทําาลาย
หนังสือ ไม
ไม่ควรแย
วรแย่งออ่าน หรือชะโงกหน
ชะโงกหน้าไปอ
ไปอ่าน
ขณะที่ผูอ้ ื่นกํกาลั
าลังออ่าน
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ
- การฟ
าแนะนํา คํคาสั
าสั่งที่
การฟังและปฏิบัติตามคํ
ามคาแนะนา
ซับซซ้อน
- การสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช
เช่น การขอ
ความช
าขอบคุณ/ขอโทษ
ความช่วยเหลือ การกล
การกล่าวคํ
วคาขอบคุ
เล
าวัน
เล่าประสบการณ
ประสบการณ์ในชีวิตประจํ
ประจาวั
- ภาพปะติดจากกระดาษ
- การเนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลปป์ และการ
วาดภาพถ่ายทอดเรื่องราว
วาดภาพถ
ตกลงในการเล่นเกม เป
เป็นกลุม่
- กฎ กติกา ขข้อตกลงในการเล

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

สวนที่ ๒

๑๗

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน (จานวน ๒๐ ชัว่ โมง)


มาตรฐาน ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธารงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
ส ๒.๑ ป.๒/๑ ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และ หน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติในชีวิต ประจาวัน
ส ๒.๑ ป.๒/๒ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ส ๒.๑ ป.๒/๓ แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชือ่ และการปฏิบัติของบุคคลอื่น
ที่แตกต่างกัน โดยปราศจากอคติ
ส ๒.๑ ป.๒/๔ เคารพในสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น
มาตรฐาน ส ๒.๒ เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด
ส ๒.๒ ป.๒/๑ อธิบายความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว ในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน
ส ๒.๒ ป.๒/๒ ระบุผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอด
ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด
ศ ๒.๑ ป.๒/๔ ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก
ในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท ๓.๑ ป.๒/๗ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

๑๘
ลําดับการนําเสนอแนวคิ
ดหลัก
าดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หนวยที่ ๔ ลคนดี
ศรีแผนดินชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

หน่วยที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

หน่ วยย่ อยที่ ๑ ต้ นกล้าคนดี

หน่ วยย่ อยที่ ๒ สั งคมน่ าอยู่

หน่ วยย่ อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย

(๖ ชั่วโมง)

(๘ ชั่วโมง)

(๖ ชั่วโมง)

ไหว้สวย

ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน

ชุมชนและการมีส่วนร่วม

มารยาทงาม

หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเอง
และผู้อื่น

การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน

แต่งกายดี

๒๒

ความแตกต่างของบุคคล

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา ๖ ชัว่ โมง

เวลา ๘ ชัว่ โมง

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สังคมน่าอยู่

เวลา ๖ ชัว่ โมง

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย

แผนที่ ๒

ความแตกต่างของบุคคล
- ความคิด ความเชื่อ ความสามารถและการปฏิบัติของ
บุคคลที่แตกต่างกัน ในด้านต่างๆ ของบุคคลในสังคม
- ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติ
ของบุคคลที่แตกต่างกัน - ออกแบบแผนผังความคิด
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๓

หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
- ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
- คุณค่าและชื่นชมในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๒

ข้อตกลงของการอยูร่ ่วมกัน
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบตั ิในครอบครัว
ในโรงเรียน และในสถานที่สาธารณะ
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามข้อตกลงของการอยูร่ ่วมกัน
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย - มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๑

การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
- บทบาท หน้าที่ และอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารงานในโรงเรียน
- บทบาทหน้าที่ และอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารงานในชุมชน
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

เวลา ๒๐ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี

ชุมชนและการมีส่วนร่วม
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน
- การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวกับชุมชน
- วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองกับชุมชนในลักษณะต่างๆ
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๑

แต่งกายดี
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย เกี่ยวกับการแสดง
ความเคารพ การทักทายและการพูด
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๓

มารยาทงาม
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยเกี่ยวกับการนั่ง การยืน
การเดิน การทักทายกันได้อย่างเหมาะสม
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย - มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๒

ไหว้สวย
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย แสดงวิธีการปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทย
การแสดงความเคารพ การทักทายและการพูด
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย - มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๑

โครงสราโครงสร้
งแผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูขยองหน
วยการเรี
ยนรูยทนรูี่ ๔้ที่ คนดี
ศรีศแรีผแนผ่ดินนดิน
างแผนการจั
นรู้ของหน่
วยการเรี
๔ คนดี

๑๙

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

หนวยยอยที่ ๑ ตนกลาคนดี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

๒๑
หน่วยย่อยที่ ๑
จานวนเวลาเรียน ๖ ชัว่ โมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย ต้นกล้าคนดี
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ
การยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสม
กับวัย มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑
มฐ. ส ๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๒/๑
มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๗
มฐ. ศ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นใน
ครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการยืน
การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย การแสดงความเคารพ
ไหว้สวย


มารยาทงาม


แต่งกายดี

โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
เรียนรู้ที่
๒

ชื่อหน่วยย่อย
ต้นกล้าคนดี

แผนที่
๑
๒
๓

ชื่อแผน
ไหว้สวย
มารยาทงาม
แต่งกายดี

เวลา

หมายเหตุ

๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗

๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๓

เวลา ๖ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง ต้นกล้าคนดี

แผนที่ ๒
มารยาทงาม
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยเกี่ยวกับการนั่ง การยืน
การเดิน การทักทายกันได้อย่างเหมาะสม
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย - มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แต่งกายดี
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย เกี่ยวกับการแสดง
ความเคารพ การทักทายและการพูด
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ไหว้สวย
- การปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย แสดงวิธีการปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทย
การแสดงความเคารพ การทักทายและการพูด
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัตติ นตามหลักมารยาทไทย
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย - มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

แผนที่ ๑

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง ต้นกล้าคนดี

๒๒

๒๓
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ไหว้สวย
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในการไหว้ และการกราบอย่างเหมาะสม ย่อมทาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี
เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทใน
การฟัง การดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แผนภาพมารยาทไทย
 การสาธิต มารยาทไทยของครู
(๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน
(๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
(๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

๒๔
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ไหว้สวย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๓๐

 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
 ครูนาภาพมารยาทไทยติดที่บนกระดานให้นักเรียนร่วมกันศึกษาจากนั้นให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามกระตุ้นนความคิด
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 ตัวแทนนักเรียนที่ครูฝึกมารยาทในการแสดงความเคารพ ออกมาสาธิตมารยาทใน
การแสดงความเคารพให้เพื่อนดู
 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทในการไหว้และการกราบตามแบบที่
ตัวแทนนักเรียนสาธิต
 นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงความเคารพจากหนังสือเรียน
 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติมารยาท
ในการแสดงความเคารพ
 สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเสนอแนะการปฏิบัติตนในการฝึกมารยาทในการ
แสดงความเคารพของสมาชิก โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาและตรวจสอบความ
ถูกต้อง
 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกมารยาทในการแสดงความเคารพจนมีความชานาญและ
ถูกต้อง
 สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพที่หน้า
ชั้นเรียน ครูให้คาชมเชยกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้องสวยงาม
 ครูสรุปความรู้ดังนี้ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในการไหว้ และการกราบอย่าง
เหมาะสม ย่อมทาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
 ครูแนะนาให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพในชีวิตประจาวัน
อย่างถูกต้อง
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

กำรพูด
3. เห็นคุณค่ำและชื่นชมในกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักมำรยำทไทย
๔. ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย
๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด
- ทักษะกำรจำแนก กำรปฏิบัติ
- ทักษะกำรสำธิต กำรสรุปควำม
๒. ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการใชททักักษะชี
ษะชีววิติต
จริยยธรรม
ธรรม /คุณลักษณะอันนพึพึงง
คุณธรรม จริ
ประสงค
ประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. รักควำมเป็นไทย


จุดประสงค์
ความรู้ 

1. อธิบำยกำรปฏิ
บัตติ นตำมหลักมำรยำท

ไทย

2. แสดงวิธีกำรปฏิบัตติ นตำมมำรยำทไทย

กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรทักทำยและ

ขอบเขตเนื้อหา
กิริยำมำรยำทไทยเกี่ยวกับควำม
เคำรพ ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสม
กับวัย มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและ
กำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑ ขั้นนา
๑. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ครูนำภำพมำรยำทไทยติดทีบ่ นกระดำนให้นักเรียนร่วมกันศึกษำจำกนัน้ ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ควำมคิดเห็น โดยครูใช้คำถำมกระตุ้นควำมคิด
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรูใ้ ห้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๔. ตัวแทนนักเรียนที่ครูฝึกมำรยำทในกำรแสดงควำมเคำรพ ออกมำสำธิตมำรยำทในกำรแสดง
ควำมเคำรพให้เพื่อนดู
๕. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเกี่ยวกับมำรยำทในกำรไหว้และกำรกรำบตำมแบบที่ตัวแทนนักเรียน
สำธิต
๖. นักเรียนศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรแสดงควำมเคำรพจำกหนังสือเรียน
๗. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตำมควำมสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติ
มำรยำทในกำรแสดงควำมเคำรพ
๑) กำรไหว้พระสงฆ์ ไหว้พ่อแม่ ไหว้ครูอำจำรย์ ไหว้ญำติผู้ใหญ่ไหว้ผู้ใหญ่ทั่วไป และไหว้คน
เสมอกัน
๒) กำรกรำบพระสงฆ์ กำรกรำบพ่อแม่ และญำติผู้ใหญ่
๘. สมำชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเสนอแนะกำรปฏิบัติตนในกำรฝึกมำรยำทในกำรแสดงควำมเคำรพ
ของสมำชิก โดยมีครูชว่ ยให้คำแนะนำและตรวจสอบควำมถูกต้อง
๙. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่องมำรยำทไทย
ชั่วโมงที่ ๒
๑๐. สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกมำรยำทในกำรแสดงควำมเคำรพจนมีควำมชำนำญและถูกต้อง
สมำชิกแต่ละกลุ่มออกมำสำธิตกำรปฏิบัติตนในกำรแสดงควำมเคำรพที่หน้ำชัน้ เรียน ครูให้คำ
ชมเชยกลุ่มทีป่ ฏิบัตไิ ด้ถูกต้องสวยงำม
ขั้นสรุป
๑๑. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทยในกำรไหว้ และกำรกรำบอย่ำง
เหมำะสม ย่อมทำให้เป็นผู้มบี ุคลิกภำพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
๑2. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๒. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานที่ ๐๑ เรื่องมำรยำทไทย
๒. ภำพ มำรยำทไทย
๓. กำรสำธิต มำรยำทไทยของครู
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรปฏิบัติเกี่ยวกับมำรยำทในกำร
ไหว้และกำรกรำบ

แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูกลุยมนรูบู้บรูรณาการ
หนววยการเรี
ยการเรียนรู
ยนรู้ที่ ท๔ี่ ๔คนดี
คนดี
ตนาคนดี
กลาคนดี
แผนการจั
ดการเรี
ที่ ๑สวยไหวสวย
แผนการจั
ณาการ :: หน่
ศรีศแรีผ่แนผดินนดิ: นหน่: วหน
ยย่วอยย
ยทีอ่ ๑ยทีต้่ ๑นกล้
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูไหว้
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูยสนรู
ังคมศึ
กษากษาศาสนา
ภาษาไทย และศิ
และศิลลปะปะ เวลา
เวลา๒๒ชั่วชัโมง
่วโมงระดัระดั
ชั้นประถมศึ
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
ศาสนาและวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม ภาษาไทย
บชั้นบประถมศึ
กษาปีกทษาป
ี่ ๒ ที่ ๒

๒๖

บบ ๔.๑/ผ
๔.๑/ผ ๑-๐๑
๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง มารยาทไทย
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในตาราง
ตามความเป็นจริงแล้วตอบคาถาม
นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมากน้อยเพียงใด
2 คะแนน = ปฏิบัติตนสม่าเสมอ
1 คะแนน = ปฏิบัติตนไม่สม่าเสมอ
0 คะแนน = ไม่เคยปฏิบัติ

การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย

เกณฑ์การให้คะแนน
2
1
0

1. ยกมือไหว้พร้อมกล่าวคาว่า สวัสดีครับ/ค่ะ
เมื่อพบผู้ใหญ่
______
2. พูดจาสุภาพไพเราะกับผู้อื่น
______
3. ยืนค้อมตัวมือประสานกันขณะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่
______
4. นั่งพับเพียบขณะนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่
______
5. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่
______
ได้คะแนนรวม...................................คะแนน

______
______
______
______
______

______
______
______
______
______

เกณฑ์การประเมินผล


10 คะแนน
8 - 9 คะแนน
6 - 7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

นักเรียนปฏิบัติตนระดับดีมาก
นักเรียนปฏิบัติตนระดับดี
นักเรียนปฏิบัติตนระดับพอใช้
นักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตน

1. นักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทไทยระดับใด............................................................................................
2. การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยสอดคล้องกับคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด
 รักความเป็นไทย
 ใฝ่เรียนรู้
 มีวินัย

๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๗
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
ก. การกอด
ข. การไหว้
ค. การจับมือ

๖. ข้อใดเป็นมารยาทในการยืนที่ถูกต้อง
ก. ยืนขวางทาง
ข. ยืนค้าหัวผู้ใหญ่
ค. ยืนเข้าแถวรอคิว

๒. การสารวม หมายถึงข้อใด
ก. การระมัดระวัง
ข. การมีระเบียบวินัย
ค. การประพฤติตนเป็นคนดี

๗. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ก. แตงใส่กระโปรงสั้นไปวัด
ข. แป้งใส่กางเกงไปออกกาลังกาย
ค. แต้วใส่เสื้อสายเดี่ยวไปเล่นน้าสงกรานต์

๓. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติ อย่างไร
ก. ยืนไขว้ขา มือกอดอก
ข. ยืนตรง มือไขว้อยู่ด้านหลัง
ค. ยืนตรงขาชิด มือแนบข้างลาตัว

๘. ข้อใดเป็นมารยาทในการแต่งกายที่ถูกต้อง
ก. ใส่ชุดที่สะอาด เรียบร้อย
ข. ใส่ชุดที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ใส่ชุดสีดาไปงานแต่งงาน

๔. เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ ควรปฏิบั ติอย่างไร
ก. เดินตัวตรง
ข. รีบเดินหนีไป
ค. เดินผ่านโดยก้มตัวเล็กน้อย

๙. เราไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้านเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ท่านรัก
ข. เพื่อทาความเคารพ
ค. เพื่อทาตามที่ครูสอน

๕. ถ้าจะให้เพื่อนช่วยทางาน ควรพูดอย่างไร
ก. เอางานฉันไปทาที
ข. ช่วยฉันทางานหน่อยสิจ๊ะ ขอบคุณนะ
ค. ว่างมากก็เอางานฉันไปทาซะ ขอบใจ

๑๐. ข้อใดคือผลดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ก. เกิดความเป็นระเบียบ
ข. ทาให้มีเพื่อนมาก
ค. เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

๒๘

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๓๔

ข
ก
ค
ค
ข
ค
ข
ก
ข
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน
คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
มารยาทไทย
ถูกต้อง 5 พฤติกรรมขึ้นไป
ได้ถูกต้อง 3-4 พฤติกรรม ไทยได้ถูกต้อง 1-2
และมีผู้รับรอง
และมีผู้รับรอง
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม บอกวิธีการปฏิบัติตน
2. การบอกวิธีการ
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
ตามมารยาทไทยได้
ปฏิบัติตนตามมารยาท มารยาทไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสม 5 พฤติกรรมขึ้นไป เหมาะสม 3-4 พฤติกรรม ถูกต้องเหมาะสม
ไทย
1-2 พฤติกรรม
บอกประโยชน์ของการ
3. การบอกประโยชน์ บอกประโยชน์ของการปฏิบัติ บอกประโยชน์ของการ
ของการปฏิบัติตนตาม ตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้ถูกต้องเป็นส่วน
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ครอบคลุมทุกประเด็น
มารยาทไทย
น้อย
รายการประเมิน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
8-9
6-7
ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

๓๐
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพดี
คะแนน ๖ – ๑๐ ระดับพอใช้
คะแนน ๐ – ๕ ระดับปรับปรุง
ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

๓๒
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
๔. รักความเป็น
ไทย

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
๒.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๒.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๒.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
๓.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๓.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๔.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน  ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ระดั
ดีดีเยีเยี่ย่ยมม
ดีดี
ผผ่าานน
ไม่ผ่าน
ไมผาน

๓๘

เกณฑเกณฑ์
การตักดารตั
สินดสิน
คะแนนรวมระหว่
ง ๒๔– ๓๐
– ๓๐คะแนน
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้อใดข้
งต่ากว่
๒ คะแนน
ไดได้คะแนนรวมระหว
างา๒๔
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
อหนึอง่ หนึ
ตํา่ ่กว
า ๒ าคะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๘– ๒๓
– ๒๓คะแนน
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้อใดข้
งต่ากว่
๐ คะแนน
ไดได้คะแนนรวมระหว
างา๑๘
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
อหนึอง่ หนึ
ตํา่ ่กว
า ๐ าคะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๑– ๑๗
– ๑๗คะแนน
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้อใดข้
งต่ากว่
๐ คะแนน
ไดได้คะแนนรวมระหว
างา๑๑
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
อหนึอง่ หนึ
ตํา่ ่กว
า ๐ าคะแนน
ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐ – ๑๐ คะแนน
ไดคะแนนรวมระหวาง ๐ – ๑๐ คะแนน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ มารยาทงาม
เวลา ๒ ชั่วโมง

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

1. สาระสาคัญของแผน
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ในการนั่ง การยืน การเดิน และการทักทายกันอย่างเหมาะสม
ย่อมทาให้เป็น ผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติ
ตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 บัตรภาพ อิริยาบถของบุคคลต่างๆ
 การสาธิต มารยาทไทยของครู
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงาน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

๓๔
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ มารยาทงาม
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ขั้นนา







ขั้นสอน







ขั้นสรุป




วัดและประเมินผล 


๔๐

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนาภาพมารยาทไทยติดที่บนกระดานให้นักเรียนร่วมกันศึกษาจากนั้นให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามกระตุ้นนความคิด
ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ตัวแทนนักเรียนที่ครูฝึกมารยาทเกี่ยวกับการยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย
ให้เพื่อนดู
นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับการยืน การเดิน การนั่ง การพูด
การทักทาย ตามแบบที่ตัวแทนนักเรียนสาธิต
นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มารยาทไทยในการยืน การเดิน การนั่ง การพูด
การทักทายจากหนังสือเรียน
นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึก
ปฏิบัติมารยาทในการยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย
สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันเสนอแนะการปฏิบัติตนในการฝึกมารยาทในการยืน
การเดิน การนั่ง การพูด การทักทายของสมาชิก โดยมีครูช่วยให้คาแนะนาและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกมารยาทในการยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย
จนมีความชานาญและถูกต้อง
สมาชิกแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการปฏิบัติตนในการยืน การเดิน การนั่ง การพูด
การทักทาย ที่หน้าชั้นเรียน ครูให้คาชมเชยกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้องสวยงาม
ครูสรุปความรู้ ดังนี้ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ในการนั่ง การยืน การเดิน และ
การทักทายกันอย่างเหมาะสม ย่อมทาให้เป็น ผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ครูแนะนาให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนในการยืน การเดิน การนั่ง การพูด การทักทาย
ในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้อง
สังเกตพฤติกรรมการทางาน
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

ทักทำยกันได้อย่ำงเหมำะสม
3. เห็นคุณค่ำและชื่นชมในกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักมำรยำทไทย
๔. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด
- ทักษะกำรสังเกต
ความสามารถในการใชทักกษะชี
ษะชีววิติต
๓. ความสามารถในการใช้
คุณธรรม จริ
จริยยธรรม
ธรรม /คุณลักษณะอันพึง
ประสงค
ประสงค์
1. มีวินัย
2. รักควำมเป็นไทย
๓. มีจิตสำธำรณะ


จุดประสงค์
ความรู้ 

1. อธิบำยกำรปฏิ
บัตติ นตำมหลักมำรยำท

ไทย

2. แสดงวิธ ีกำรปฏิบัตติ นตำมมำรยำทไทย
 ่ง กำรยืน กำรเดิน กำร
เกี่ยวกับกำรนั

ขอบเขตเนื้อหา
กิริยำมำรยำทไทยเกี่ยวกับกำรยืน
กำรเดิน กำรนั่ง กำรพูด กำรทักทำย
ร้องเพลงง่ำยๆ ที่เหมำะสมกับวัย มี
มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๒. ครูนำภำพอิริยำบถของบุคคลต่ำงๆ มำให้นักเรียนดู และให้นักเรียนตอบคำถำม ดังนี้
1) นักเรียนชอบอิริยำบถของภำพใด อธิบำยเหตุผล
2) อิริยำบถของบุคคลในภำพใดควรปรับปรุง จงอธิบำยเหตุผล
๓. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนฟังว่ำ มำรยำทไทยในอิริยำบถ กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง
กำรทักทำย เป็นมำรยำทที่สวยงำมพึงปฏิบัติตำม
๔. ครูให้นักเรียนศึกษำควำมรู้เรื่อง มำรยำทไทย ในหัวข้อ กำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และกำร
ทักทำยกัน จำกหนังสือเรียน
๕. ครูให้ตัวแทนนักเรียนที่ครูฝึกมำรยำทไทยไว้ออกมำสำธิตมำรยำทไทย ต่อไปนี้
1) กำรยืน ๒) กำรเดิน ๓) กำรนั่ง ๔) กำรทักทำยกัน
๖. นักเรียนทุกคนฝึกปฏิบัติตนเกี่ยวกับมำรยำทไทยตำมแบบอย่ำง ที่ตัวแทนนักเรียนสำธิต
ให้ดู
ชั่วโมงที่ ๒
๗. สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มฝึกมำรยำทในกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และกำรทักทำยจนมีควำม
ชำนำญและถูกต้อง
๘. สมำชิกแต่ละกลุ่มออกมำสำธิตกำรปฏิบัติตนในกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และกำรทักทำยที่
หน้ำชั้นเรียน ครูให้คำชมเชยกลุ่มที่ปฏิบัติได้ถูกต้องสวยงำม
ขั้นสรุป
๙. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทยในกำรยืน กำรเดิน กำรนั่ง และ
กำรทักทำยอย่ำงเหมำะสม ย่อมทำให้เป็นผู้มีบุคลิกภำพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

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

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพ มำรยำทไทย
2. กำรสำธิต มำรยำทไทยของครู
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรปฏิบัติเกี่ยวกับมำรยำทในกำร
ไหว้และกำรกรำบ

แผนการจั
ดการเรี
ยนรูยกนรู
ลุม้บบููรรณาการ
ณาการ: :หน่หนวยการเรี
วยการเรี
ยนรู
คนดี
ตนากล
าคนดี
แผนการจั
ดการเรี
ี่ ๒ มารยาทงาม
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู
้ที่ ท๔ี่ ๔คนดี
ศรีศแรีผ่แนผดินนดิ:นหน่: หน
วยย่วอยย
ยทีอ่ ยที
๑ ่ ต้๑นกล้
คนดี
แผนการจั
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๒ ทมารยาทงาม
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
นรูสกังษา
คมศึศาสนา
กษา ศาสนา
และวัฒภาษาไทย
นธรรม ภาษาไทย
และศิลปะางประเทศ
เวลา ๒ ชัเวลา
่วโมง๒ระดั
ชั้นระดั
ประถมศึ
กษาปทกี่ ๒ษาปีที่ ๒
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้สังยคมศึ
และวัฒนธรรม
ศิลปะ และภาษาต่
ชั่วบโมง
บชั้นประถมศึ

๓๖
เอกสารประกอบการสอบ
บัตรภาพ อิริยาบถของบุคคลต่างๆ

๔๒

ภาพการยืน

ภาพการเดิน

ภาพการนั่ง

ภาพการทักทายกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗
แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน
คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
มารยาทไทย
ถูกต้อง 5 พฤติกรรมขึ้นไป
ได้ถูกต้อง 3-4 พฤติกรรม ไทยได้ถูกต้อง 1-2
และมีผู้รับรอง
และมีผู้รับรอง
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง
2. การบอกวิธีการ
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม บอกวิธีการปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
ตามมารยาทไทยได้
มารยาทไทย
เหมาะสม 5 พฤติกรรมขึ้นไป เหมาะสม 3-4 พฤติกรรม ถูกต้องเหมาะสม
1-2 พฤติกรรม
3. การบอกประโยชน์ บอกประโยชน์ของการปฏิบัติ บอกประโยชน์ของการ
บอกประโยชน์ของการ
ของการปฏิบัติตน ตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
ตามมารยาทไทย ครอบคลุมทุกประเด็น
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ไทยได้ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
รายการประเมิน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
8-9
6-7
ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓

๓๘
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน ๑๑ – ๑๕ ระดับคุณภาพดี
คะแนน ๖ – ๑๐ ระดับพอใช้
คะแนน ๐ – ๕ ระดับปรับปรุง
ตั้งแต่ ๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ
๒. รักความเป็น
ไทย
๓. มีจิต
สาธารณะ

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
๒.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๒.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
๓.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๓.2 อาสาทางานให้ผู้อื่น
๓.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน  ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ระดั
ดีดีเยีเยี่ย่ยมม
ดีดี
ผผ่านาน
ไมไม่ผผา่านน

เกณฑเกณฑ์
การตักดารตั
สิน ดสิน
คะแนนรวมระหว่
ง ๒๔
– ๓๐
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๒ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๒๔
– ๓๐
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ ตํหนึา่ กว
๒ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๘
– ๒๓
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๐ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๑๘
– ๒๓
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ ตํหนึา่ กว
๐ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๑
– ๑๗
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๐ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๑๑
– ๑๗
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ ตํหนึา่ กว
๐ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
– ๑๐คะแนน
คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
างา๐ง ๐– ๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

๔๐
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ แต่งกายดี
เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในการแต่งกายอย่างเหมาะสม ย่อมทาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการแต่งกาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลังเรียน
 แผนภาพการแต่งกายของคนในวัยต่างๆ
(๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบงานที่ ๐๒
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินผลงาน
(๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
(๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ แต่งกายดี
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ครูนาภาพการแต่งกายของคนในวัยต่างๆ ทั้งชายและหญิง มีทั้งการแต่งกายที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสม มาให้นักเรียนวิเคราะห์ และตอบคาถาม ต่อไปนี้
- ภาพใดเป็นการแต่งกายที่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล
ขั้นนา
- ภาพใดเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล
 ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการแต่งกายที่เหมาะสมกับความ
เป็นไทยในสังคมยุคปัจจุบัน
 นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง การแต่งกายที่เหมาะสมจากหนังสือเรียน
 นักเรียนร่วมกันค้นหาข้อมูล ข่าว หรือภาพข่าว เกี่ยวกับบุคคลที่มีการแต่งกายเป็น
แบบอย่างที่ดีในหลากหลายวัย
 นักเรียนนาข้อมูล ข่าว หรือภาพข่าวของบุคคลที่ค้นหามาวิเคราะห์และประเมิน
คุณค่า แล้วตอบคาถามใน ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง บุคคลตัวอย่างในการแต่งกายดี
ขั้นสอน
 ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ ๐๒ ที่หน้าชั้นเรียน โดยมีครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการปฏิบัติตนในการแต่งกายในลักษณะ
ต่างๆ ให้เหมาะสม
 สมาชิกแต่ละคนเลือกปฏิบัติตนตามแผนของกลุ่มในการแต่งกายที่เหมาะสม
 ครูสรุปความรู้ดังนี้ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในการไหว้ และการกราบอย่าง
เหมาะสม ย่อมทาให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ขั้นสรุป
 ครูแนะนาให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามหลักการแต่งกายอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
ทุกโอกาส
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
วัดและประเมินผล  สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
 การตรวจใบงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้ 

1. อธิบำยกำรปฏิ
บัตติ นตำมหลักมำรยำท

ไทย
2. แสดงวิธีกำรปฏิบัตติ นตำมมำรยำทไทย

กำรแสดงควำมเคำรพ
กำรทักทำยและ

กำรพูด
3. เห็นคุณค่ำและชื่นชมในกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักมำรยำทไทย
๔. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด
- ทักษะกำรจำแนก กำรปฏิบัติ
- ทักษะกำรสำธิต กำรสรุปควำม
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณธรรม
ธรรม จริยธรรม /คุณลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงง
ประสงค
ประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
4. รักควำมเป็นไทย



ขอบเขตเนื้อหา
กิริยำมำรยำทไทยเกี่ยวกับควำม
เคำรพ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

๙. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ ปฏิบัติตนตำมมรรยำทไทยในกำรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม ย่อมทำให้
เป็นผู้มีบุคลิกภำพดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

ขั้นสรุป

๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติตนในกำรแต่งกำยในลักษณะต่ำงๆ ให้
เหมำะสม ดังนี้
- กำรแต่งกำยเครื่องแบบนักเรียน
- กำรแต่งกำยอยู่บ้ำน
- กำรแต่งกำยไปนอกบ้ำนในโอกำสต่ำงๆ
๗.สมำชิกแต่ละคนเลือกปฏิบัตติ นตำมแผนของกลุ่มในกำรแต่งกำยที่เหมำะสม
๘.นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตำมหลักกำรแต่งกำยอย่ำงถูกต้องเหมำะสมในทุกโอกำสและรำยงำนผล
ต่อครูผู้สอน หรือผลัดกันเล่ำให้สมำชิกในกลุ่มฟัง

ชั่วโมงที่ ๒

๓. นักเรียนร่วมกันศึกษำควำมรูเ้ รื่อง กำรแต่งกำยที่เหมำะสมจำกหนังสือเรียน
๔. นักเรียนร่วมกันค้นหำข้อมูล ข่ำว หรือภำพข่ำว เกี่ยวกับบุคคลที่มีกำรแต่งกำยเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในหลำกหลำยวัย
๕. นักเรียนนำข้อมูล ข่ำว หรือภำพข่ำวของบุคคลที่คน้ หำมำวิเครำะห์และประเมินคุณค่ำ แล้วตอบ
คำถำมในใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง บุคคลตัวอย่ำงในกำรแต่งกำยดีตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอใบงำนที่
๐๒ ที่หน้ำชัน้ เรียน โดยมีครูตรวจสอบควำมถูกต้อง

ขั้นสอน

๑. ครูนำภำพกำรแต่งกำยของคนในวัยต่ำงๆ ทั้งชำยและหญิง มีทั้งกำรแต่งกำยที่เหมำะสมและไม่
เหมำะสม มำให้นักเรียนวิเครำะห์ และตอบคำถำม ต่อไปนี้
- ภำพใดเป็นกำรแต่งกำยที่เหมำะสม พร้อมอธิบำยเหตุผล
- ภำพใดเป็นกำรแต่งกำยที่ไม่เหมำะสม พร้อมอธิบำยเหตุผล
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรแต่งกำยที่เหมำะสมกับควำมเป็นไทยใน
สังคมยุคปัจจุบัน

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา

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

- กำรปฏิบัติเกี่ยวกับแต่งกำยที่
เหมาะสม

ภาระงาน / ชิ้นงาน

๑. ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง บุคคลตัวอย่ำงใน
กำรแต่งกำยดี
๒. ภำพ มำรยำทไทย
๓. กำรสำธิต มำรยำทไทยของครู
๔. หนังสือเรียนกลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรูบยูรนรู
ณาการ
: หน: วหน่
ยการเรี
ยนรูยนรู
ที่ ้ท๔ี่ ๔คนดี
ศรีศแรีผแผ่นนดิดินน :: หน
ยยออยที
ยที่ ่ ๑๑ ต้ตนนกล้
กลาาคนดี
คนดีแผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ี่ ๓งกำยดี
แตงกายสวย
แผนการจั
้บูรณาการ
วยการเรี
คนดี
หน่ววยย่
ดการเรี
ยนรูย้ทนรู
ี่ ๓ทแต่
บูรณาการกลุ
มสาระการเรี
ยนรูสยังนรูคมศึ
กษากษา
ศาสนา
ภาษาไทย และศิ
และศิลลปะปะเวลา
เวลา๒ ชั๒่วโมง
ชั่วโมง
ชั้นประถมศึ
บูรณาการกลุ
่มสาระการเรี
้สังคมศึ
ศาสนาและวั
และวัฒฒนธรรม
นธรรม ภาษาไทย
ระดัระดั
บชั้นบประถมศึ
กษาปีทกี่ ษาป
๒ ที่ ๒

๔๓
เอกสารประกอบการสอบ
บัตรภาพ การแต่งกายของบุคคลในวัยต่างๆ

ภาพการแต่งกายของผู้หญิงวัยทางาน

ภาพการแต่งกายวัยเรียน

ภาพการแต่งกายวัยรุ่นหญิง

ภาพการแต่งกายของผู้ชายวัยทางาน

ภาพการแต่งกายของวัยรุ่นชาย

ภาพการแต่งกายวัยเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

๔๔
บ ๔.๑/ผ ๓-๐๒
บ ๔.๑/ผ ๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง บุคคลตัวอย่างในการแต่งกายดี

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาข่าวหรือภาพข่าวบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายมาวิเคราะห์ แล้ว
ตอบคาถาม


คาถาม
1. บุคคลในข่าวหรือภาพข่าวมีการแต่งกายที่เหมาะสมอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การแต่งกายของบุคคลดังกล่าวส่งผลดีต่อตนเองอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. นักเรียนจะนาแบบอย่างของบุคคลดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบัติตนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
ก. การกอด
ข. การไหว้
ค. การจับมือ

๖. ข้อใดเป็นมารยาทในการยืนที่ถูกต้อง
ก. ยืนขวางทาง
ข. ยืนค้าหัวผู้ใหญ่
ค. ยืนเข้าแถวรอคิว

๒. การสารวม หมายถึงข้อใด
ก. การระมัดระวัง
ข. การมีระเบียบวินัย
ค. การประพฤติตนเป็นคนดี

๗. ใครปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ก. แตงใส่กระโปรงสั้นไปวัด
ข. แป้งใส่กางเกงไปออกกาลังกาย
ค. แต้วใส่เสื้อสายเดี่ยวไปเล่นน้าสงกรานต์

๓. การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ยืนไขว้ขา มือกอดอก
ข. ยืนตรง มือไขว้อยู่ด้านหลัง
ค. ยืนตรงขาชิด มือแนบข้างลาตัว

๘. ข้อใดเป็นมารยาทในการแต่งกายที่ถูกต้อง
ก. ใส่ชุดที่สะอาด เรียบร้อย
ข. ใส่ชุดที่มีราคาแพงเท่านั้น
ค. ใส่ชุดสีดาไปงานแต่งงาน

๔. เมื่อเดิ นผ่านผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. เดินตัวตรง
ข. รีบเดินหนีไป
ค. เดินผ่านโดยก้มตัวเล็กน้อย

๙. เราไหว้พ่อแม่ก่อนออกจากบ้านเพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ท่านรัก
ข. เพื่อทาความเคารพ
ค. เพื่อทาตามที่ครูสอน

๕. ถ้าจะให้เพื่อนช่วยทางาน ควรพูดอย่างไร
ก. เอางานฉันไปทาที
ข. ช่วยฉันทางานหน่อยสิจ๊ะ ขอบคุณนะ
ค. ว่างมากก็เอางานฉันไปทาซะ ขอบใจ

๑๐. ข้อใดคือผลดีของการปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ก. เกิดความเป็นระเบียบ
ข. ทาให้มีเพื่อนมาก
ค. เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

๔๖

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๕๒

ข
ก
ค
ค
ข
ค
ข
ก
ข
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗
แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในชีวิตประจาวัน
คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1. การปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
มารยาทไทย
ถูกต้อง 5 พฤติกรรมขึ้นไป
ได้ถูกต้อง 3-4 พฤติกรรม ไทยได้ถูกต้อง 1-2
และมีผู้รับรอง
และมีผู้รับรอง
พฤติกรรม และมีผู้
รับรอง
2. การบอกวิธีการ
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม
บอกวิธีการปฏิบัติตนตาม บอกวิธีการปฏิบัติตน
ปฏิบัติตนตามมารยาท มารยาทไทยได้ถูกต้อง
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
ตามมารยาทไทยได้
ไทย
เหมาะสม 5 พฤติกรรมขึ้นไป เหมาะสม 3-4 พฤติกรรม ถูกต้องเหมาะสม
1-2 พฤติกรรม
3. การบอกประโยชน์ บอกประโยชน์ของการปฏิบัติ บอกประโยชน์ของการ
บอกประโยชน์ของการ
ของการปฏิบัติตนตาม ตนตามมารยาทไทยได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาท
มารยาทไทย
ครอบคลุมทุกประเด็น
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
ไทยได้ถูกต้องเป็นส่วน
น้อย
รายการประเมิน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน
8-9
6-7
ต่ากว่า 6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

๔๘
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การแสดงความ
คิดเห็น

ความสนใจ

ชื่อ - สกุล

การตอบคาถาม

พฤติกรรม

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

๕๐
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. มีวินัย
รับผิดชอบ
๒. ใฝ่เรียนรู้

๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
๒.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๒.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๒.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
๓. มุ่งมั่นในการ
๓.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ทางาน
๓.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔. รักความเป็นไทย ๔.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
๔.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ผลการประเมิน  ผ่าน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ
ระดั
ดีดีเยีเยี่ย่ยมม
ดีดี
ผผ่านาน
ไมไม่ผผา่านน

๕๖

เกณฑเกณฑ์
การตักดารตั
สิน ดสิน
คะแนนรวมระหว่
ง ๒๔
– ๓๐
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๒ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๒๔
– ๓๐
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ หนึ
ตํา่ กว
๒ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๘
– ๒๓
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๐ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๑๘
– ๒๓
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ หนึ
ตํา่ กว
๐ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
ง ๑๑
– ๑๗
คะแนน
และไม่
มีผลการประเมิ
ข้ออใดข้
่งต่าากว่
า ๐ คะแนน
ไดคได้ะแนนรวมระหว
าง า๑๑
– ๑๗
คะแนน
และไม
มผี ลการประเมิ
นขอนใดข
หนึอง่ หนึ
ตํา่ กว
๐ คะแนน
คะแนนรวมระหว่
– ๑๐คะแนน
คะแนน
ไดได้
คะแนนรวมระหว
างา๐ง ๐– ๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๒ สังคมนาอยู

๕๒
หน่วยย่อยที่ ๒
จานวนเวลาเรียน ๘ ชั่วโมง

ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้

ชื่อหน่วยย่อย สังคมน่าอยู่
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว ในโรงเรียนและใน
สถานที่สาธารณะ ที่เหมาะสมกับวัย สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เช่นเสรีภาพในการแสดงคว าม
างกาย
ทธิใทนทรั
พย์สพินยสินการเป็
นสมาชิ
กในสักงในสั
คมย่งอคมย
มมีคอวามคิ
ดความด
คิดเห็น สิสิททธิธิแและเสรี
ละเสรีภภาพในชี
าพในชีวิตวและร่
ิตและร
างกายและสิ
และสิ
ธิในทรั
การเป
นสมาชิ
มมีความคิ
เชื่อ ความสามารถ
และการปฏิ
บัติที่แตกต่
การยอมรั
ความแตกต่
างของบุคคลอื
่นทาให้
สามารถอยู
่วมกันได้
ความเชื
่อ ความสามารถ
และการปฏิ
บัตาิทงกัี่แนตกต
างกัน บการยอมรั
บความแตกต
างของบุ
คคลอื
่นทําใหส่รามารถอยู
างสันนไดติสอย
ุข างสันติสุข
รอย่วมกั
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒, ป.๒/๓
มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๗
มฐ. ศ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
เคารพข้อตกลง กติกติกกา ากฎกฎระเบีระเบี
ยบ ยทีบ่ต้องปฏิ
ัติในครอบครั
ว ในโรงเรี
ยนและในสถานที
่สาธารณะ
การ
เคารพข
ที่ตอบงปฏิ
บัติในครอบครั
ว ในโรงเรี
ยนและในสถานที
่สาธารณะ
เคารพสิ
ทธิแทละเสรี
ภาพของตนเองและผู
้อื่น อการยอมรั
บความแตกต่
างระหว่
างบุคางบุ
คลคคล
การเคารพสิ
ธิและเสรี
ภาพของตนเองและผู
ื่น การยอมรั
บความแตกต
างระหว
ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน



หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น


ความแตกต่างของบุคคล
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย แผนที่
ชื่อแผน
เรียนรู้ที่
๒
สังคมน่าอยู่
๑ ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
๒ หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
๓ ความแตกต่างของบุคคล

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

แผนที่ ๑
ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
- ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว
ในโรงเรียน และในสถานที่สาธารณะ
- คุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
- ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

เวลา ๘ ชัว่ โมง

แผนที่ ๒
หน้าที่ สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
- ปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
- คุณค่าและชื่นชมในการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๓
ความแตกต่างของบุคคล
- ความคิด ความเชื่อ ความสามารถและการปฏิบัติของบุคคลที่
แตกต่างกัน ในด้านต่างๆ ของบุคคลในสังคม
- ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติของบุคคลที่
แตกต่างกัน - ออกแบบแผนผังความคิด
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

๕๓

หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง สังคมน่าอยู่

๕๔
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน

เวลา ๓ ชั่วโมง

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

1. สาระสาคัญของแผน
ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน
เพื่อให้คนจานวนมากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน โดยจะต้องยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ ตลอดทั้งต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น สามารถท่อง
บทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ เช่น
โรงภาพยนตร์ โบราณสถาน ฯลฯ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงำนที่ ๐๑,๐๒ และ ๐๓
 นิทานเรื่องครอบครัวกระต่าย
 แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎของการอยู่ร่วมกัน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎของการอยู่ร่วมกัน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

๕๕
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๖๒

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 ครูเล่ำนิทำนเรื่อง ครอบครัวกระต่ำย ให้นักเรียนฟังจำกนั้นให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงควำมคิดเห็น โดยครูใช้คำถำมกระตุ้นควำมคิด และเชื่อมโยงให้นักเรียน
เข้ำใจว่ำ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขนั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของ
กำรอยู่ร่วมกัน
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรทำงำนร่วมกันและปฏิบัติตนตำมกติกำของกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือ
 ครูให้สมำชิกแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ำกลุ่ม แล้วร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง ข้อตกลง
ของครอบครัว จำกหนังสือเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังควำมคิดลงในใบงำนที่ ๐1 เรื่อง ข้อตกลง
ในครอบครัวของฉัน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กฎระเบียบของโรงเรียน และ ใบ
งำนที่ ๐๓ เรื่อง กฎระเบียบในกำรใช้สถำนที่สำธำรณะ
 ครูสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขนั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตำม
ข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกัน
 ครูแนะนำให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกัน
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจผลงานใบงำนที่ ๐๑,๐๒ และ ๐๓
 แบบประเมินแบบบันทึกกำรปฏิบัติตนตำมกฎของกำรอยู่ร่วมกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
1 อธิบายข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบตั ิในครอบครัว ใน
โรงเรียนและในสถานที่สาธารณะ
2 ปฏิบัตติ นตามข้อตกลง กติกา กฎ

ระเบี
ยบ และหน้าที่ทตี่ ้องปฏิบัติใน
ครอบครั
ว ในโรงเรียนและในสถานที่

สาธารณะ
3 เห็นคุณค่าและชื่นชมในการปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงของการอยูร่ ่วมกัน

๔ ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย
๕ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการสารวจ
ความสามารถในการใชททักษะชี
ักษะชี
๒. ความสามารถในการใช้
วิตวิต
คุ ณคุธรรม
ณลัณกลัษณะอั
๓.
ณธรรมจริยจริธรรม
ยธรรม/คุ/คุ
กษณะอันนพึง
พึประสงค
งประสงค์

1. ซื่อสัตย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มีจิตสาธารณะ

ขอบเขตเนื้อหา
ข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว ในโรงเรียนและใน
สถานที่สาธารณะ ร้องเพลงง่ายๆ ที่
เหมาะสมกับวัย มีมารยาทในการฟัง การดู
และการพูด
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ครูเล่านิทานเรื่อง ครอบครัวกระต่าย ให้นักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถามกระตุ้น
ความคิด และเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามข้อตกลงของการอยู่
ร่วมกัน
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๔. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แล้วอธิบายให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการทางานร่วมกันและปฏิบัติตนตามกติกาของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น ๑) มีการช่วยเหลือกัน ๒) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ๓) ทุกคนมีบทบาทเท่าเทียมกัน ๔) ทุกคนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง
๕. ครูให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม แล้วร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ข้อตกลงของครอบครัว จากหนังสือเรียน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่ ๐1 เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัวของฉัน โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นทีละคนตามลาดับ แล้วบันทึกลงในใบงาน
ชั่วโมงที่ ๒
๗. ครูให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ให้นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับภาพต่างๆที่ดู ดังนี้
๑) กิจกรรมต่างๆ ส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไร ๒) กิจกรรมในภาพส่งผลดีต่อโรงเรียนอย่างไร
๘. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน จะประสบผลสาเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น สมาชิกทุกคนใน
โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
๙. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง กฎระเบียบของโรงเรียน จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันทาใบงานที่ ๐๒ เรื่อง กฎระเบียบของ
โรงเรียน
ชั่วโมงที่ ๓
๑๐. ครูให้นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสถานที่สาธารณะต่างๆ ให้นกั เรียนตอบคาถามเกี่ยวกับภาพต่างๆที่ดู ดังนี้
๑) นักเรียนรูส้ ึกอย่างไรกับภาพนี้ ๒) เพราะเหตุใด ภาพดังกล่าวจึงมีสภาพที่ไม่เหมาะสม ๓) นักเรียนจะมีสว่ นร่วมป้องกัน
แก้ไขไม่ให้เกิดสภาพดังกล่าวได้อย่างไร
๑๑. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่าสถานที่สาธารณะต่างๆ จะสวยงามน่าชื่นชมได้นั้น สมาชิกทุกคนในชุมชนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการใช้สถานทีส่ าธารณะ
๑๒. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง กฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ จากหนังสือเรียน แล้วช่วยกันทาใบงานที่ ๐๓ เรื่อง
กฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ
ขั้นสรุป
๑๓. ครูร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้ การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน
และสถานที่สาธารณะ ย่อมทาให้เกิดความเป็นระเบียบ
๑๔. นาผลงานมาจัดป้ายนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

๑.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางาน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๔. การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
๕. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. การประเมินพฤติกรรมการทางานได้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบ
ประเมิน
๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบงานที่ ๐๑ ๐๒ และ ๐๓
2. นิทานเรื่อง ครอบครัวกระต่าย
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- การปฏิบัติตนตามกฎของการอยู่
ร่วมกัน

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ : หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน : หนวยยอยที่ ๒ สังคมนาอยู แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ขอตกลงของการอยูรวมกัน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ข้อตกลงของการอยู่ร่วมกัน
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

บ ๔.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ข้อตกลงในครอบครัวของฉัน

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด แสดงข้อตกลงหรือกฎกติกาของครอบครัว








ข้อตกลงหรือกฎกติกา
ของครอบครัว




 เมื่อทุกคนปฏิบัติตนตามข้อตกลงหรือกฎกติกาของครอบครัวจะเกิดผลดี คือ

๖๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๒/ผ
๑-๐๒
บ ๔.๒/ผ
๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง กฎระเบียบของโรงเรียน

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียยบในโรงเรี
บในโรงเรียยนของฉั
นของฉันน
กฎระเบี

สามารถปฏิบบัตัติติตามได
ามได้
ฉัฉันนสามารถปฎิ

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

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

 ถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะส่งผลดี คือ

 ถานักเรียนทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนจะสงผลดี คือ .............................................................

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

๔.๒/ผ ๑-๐๓
๑-๐๓
บบ ๔.๒/ผ

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง กฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
.....................................................................................................

คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในการใช้สถานที่สาธารณะ
ตามที่กาหนด
๑.
แนวทางการปฏิบัติ

๒.

แนวทางการปฏิบัติ

๓.

แนวทางการปฏิบัติ

๔.

แนวทางการปฏิบัติ

๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารประกอบการสอน
นิทาน เรื่อง ครอบครัวกระตาย
โดย มนพร จันทรคลอย
ระวิวรรณ ภาคพรต
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ณ ปาแหงหนึ่งมีครอบครัวกระตายอาศัยอยู ในครอบครัวนั้น มีพอแดง แมขาว ลูกใหญ
ลูกกลาง และนองเล็ก
ทุกๆ วัน แมกระตายตองวุนวายตลอดทั้งวันที่จะตองหาอาหารมาใหลูกๆ และพอกระตาย
กินเปนอาหารเพราะพอแดงจะกินแตผักบุง ลูกใหญจะกินแตแครอท ลูกกลางจะกินแตผักกาดขาว
ลูกเล็กจะกินแตกะหลํ่าปลีสวนแมขาวเองก็ชอบกินแตแตงกวา เฮอ! แมกระตายจะทําอยางไรดี
สวนพอกระตาย มีหนาที่ดูแลความปลอดภัยใหลูกๆ ตองดูแลทางเขาบานและประตู
หนาตางใหมั่นคงปลอดภัย แตตองกลุมใจ ที่ลูกๆ ชอบหนีออกไปนอกบานเพื่อดูดวงจันทรที่สองสวาง
ในคืนวันเพ็ญ พอกระตายตองคอยไปตามลูกๆ ใหกลับเขามานอนในบานใหปลอดภัย บางคืน
พอกระตายก็นึกวาลูกๆ กลับมานอนในบานแลว จึงปดบานแลวนอนหลับไป แตพอแมก็ตองสะดุง
สุดตัว เมื่อลูกๆ เคาะประตูบานใหพอเปดประตูให เฮอ! พอกระตายจะทําอยางไรดี
พี่ใหญตองรําคาญใจ ที่จะตองดูแลนองๆ ทั้งนองกลางและนองเล็กชอบทะเลาะแยงของ
เลนกันตลอดเวลา ไหนจะตองรับการทําความสะอาดบาน นองๆ มักจะทิง้ ของเลนไวเกลือ่ นกลาดไปหมด
เฮอ! พี่ใหญจะทําอยางไรดี
กระตายที่เปนลูกคนกลางชอบสะสมของตางๆ ทั้งของสวยงาม ของแปลกๆ ของที่ทันสมัย
ของที่หายาก แตก็ไมชอบใจที่นองเล็กชอบมาขโมยของสะสมของตนอยูเสมอ พี่ใหญก็ชอบมายายของ
ของเธอทําใหกระตายกลางตองวุนวายหาของอยูตลอดเวลา เฮอ! กลางจะทําอยางไรดี
กระตายนองเล็กไมชอบใจ ครัวของแมขาวมีผักเยอะแยะกองเต็มไปหมด ไมเห็นดีเลย มีแต
กะหลํ่าปลีเทานั้นที่หอมและอรอย “ทําไม แมตองเอาผักมากองไวในครัวใหสกปรกดวยนะ ฉันไมชอบ
เลย พี่กลางก็ชอบมาคนตูของฉันเรื่อย พี่ใหญชอบบนนารําคาญจัง” เฮอ! จะทําอยางไรดี
แมกระตายวุนวายใจ ลูกๆ กับพอกระตายชอบกินอาหารไมเหมือนกัน และตางก็ไมยอมกิน
อาหารที่ตัวเองไมชอบ สวนแมกระตายชอบกินแตงกวา แมกระตายจึงออกกฎบานวา “ตอไปนี้
ทุกคนตองกินแตแตงกวาเทานัน้ ” ลูกๆ กระตาย และพอกระตายตางรองบอกวา “ไมเอา” แมกระตาย
บอกวา “ตองเอา”
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๖๗

พอกระตายวุน วายใจ ลูกๆ ชอบออกนอกบานในเวลากลางคืน จึงออกกฎบานวา “ตอไปนีท้ กุ คน
ตองนอนตั้งแตเวลาทุมตรง” กระตายลูกๆ และแมตางรองออกมาวา “ไมเอา” พอกระตายบอกวา
“ตองเอา”
พี่ใหญก็วุนวายใจที่ตองทําความสะอาดบานคนเดียว และนองๆ ก็ชอบทะเลาะกันอยูเสมอ เมื่อ
พอแมออกไปหาอาหาร จึงขอออกกฎบานวา “ตอไปนี้ หามนองๆ เลนของเลนทุกชนิด ทุกเวลา” ทุกคน
ตางๆรองบอกพรอมกันวา “ไมเอา” พีใ่ หญบอกวา “ตองเอา” พีก่ ลางตองวุน วายใจกับนองเล็กทีช่ อบมา
ลักขโมยของ สวนพี่ใหญชอบมายายที่ของตนเอง จึงออกกฎบานวา “ตอไปนี้หามทุกคนมายุงกับ
ของฉัน” ทุกคนรองพรอมกันวา “ไมเอา” พี่กลางบอกวา “ตองเอา”
นองเล็กรองไหฟูมฟายวาแมชอบเก็บสะสมผักเยอะทําใหเหม็นผัก พี่ใหญชอบดุวา พี่กลางชอบ
หาวานองเล็กขโมยของ จึงออกกฎบานดวยวา “หามทุกคนมายุงกับฉัน” ทุกคนรองบอกวา “ไมเอา”
นองเล็กรองไหบอกวา “ตองเอาซิ” แมกระตาย พอกระตาย พี่กระตาย ลูกกลาง และนองเล็กรองขึ้น
พรอมๆ กัน “เฮอ! เราจะทําอยางไรดี”
กระตายทุกตัวจึงตองประชุมหารือกัน พอกระตายเปนประธาน ทุกๆ คนตางพูด พูด พูดตามที่
ตนอยากใหเปน “เฮอ! พอกระตายจะทําอยางไรดี”
แมกระตายเริ่มเหนื่อยหนาย พี่ใหญงอนไมพูดอีก ลูกกลางไมสนใจ หยิบหนังสือการตูนมาอาน
นองเล็กประทวงลงไปมุดใตโตะ
พอกระตายก็เลยเสนอวา “ตอไปนี้ทุกคนตองกินอาหารไดทุกชนิด ไมกินแตอาหารที่ตนชอบ
เทานั้น แมกระตายทําอะไรใหเราก็ตองกิน แมกระตายคงไมทําแตแตงกวาเทานั้นใชไหมจะ
แมกระตายพยักหนา แลวตอบรับวา “จะ แมจะไดไมตอ งสะสมผักไวมากๆ จนเนาเหม็น” พีใ่ หญ
บอกวา “ก็ได” ลูกกลางเงยหนาขึ้นจากหนังสือ แลวพูดวา “ตกลง” นองเล็กพูดจาก ใตโตะวา “หนูจะ
พยายามคะพอ”
พอกระตายหันมามองลูกๆ แลวบอกวา “ตอไปนี้ถาใครออกมานอกบานตอนกลางคืน ตองมา
ขออนุญาตพอหรือแมกอนแลวตองมีเหตุผลอันควรจึงอนุญาตได”
ลูกกระตายทุกๆ ตัวรอง “เฮอ! ก็ตองอยางนั้น”
พี่กระตายขอพูดบาง “นองๆ ทุกคนตองเก็บของใหเปนที่” แลวหันไปหานองกลางพลางพูดวา
“นองกลางอานหนังสือแลว ตองเก็บไปวางที่ชั้นหนังสือใหเรียบรอย พี่เองพอตื่นนอนก็จะเก็บที่นอนให
เรียบรอยเหมือนกัน”
แมหนั มายิม้ แยมอยางแจมใส อาการเหนือ่ ยหนายหายไปหมดสิน้ แลวพูดวา “ถาทุกๆ คนชวยกัน
พอตืน่ นอนทุกๆ คนก็รบั ผิดชอบเก็บเครือ่ งนอนของตนเอง พอกินอาหารเสร็จแลวก็ชว ยกันเก็บโตะ เกาอี้
ชวยกันลางจานใหเรียบรอย พอเลนเสร็จก็เก็บของเลนเขาที่ พออานหนังสือเสร็จก็เก็บหนังสือเขาชั้น
หลังจากออกไปขางนอกเมื่อกลับเขามาแลวทุกคนก็วางรองเทาใหเขาที่ โอ บานเราตองสวยงามแนเลย”
ลูกๆ กระตายทัง้ สามตัว (รวมทัง้ พอดวย) ตางหันหนามามองแลวพูดวา “เฮอ! อยางนัน้ แนเลย”
แมยังคงยิ้มอยางเบิกบาน

๖๘
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พอกับแมรองพรอมกัน “อาวๆ มาตกลงกันกอน” พอวา “เรื่องนี้สําคัญนา เราไมควรละเมิดกัน
และกัน และควรเปนกติกาของทุกคน ถานองเล็กอยากยืมของลูกกลางก็ตองใหพี่อนุญาตกอน ลูกกลาง
อยากจะคนหาของก็ตองขออนุญาตเจาของกอน ตกลงไหม” ทุกคนกลาวตกลงพรอมกัน “ตกลง” แลว
พอก็บอกวา “เอาละ เลิกประชุมได”
วันนี้แสงจันทรสวยเหลือเกิน พี่ใหญแอบออกไปนอนดูดวงจันทรนอกบาน โดยไมขออนุญาต
พอแมกอน ความที่พี่ใหญรีบรอนจึงลืมปดประตูบานใหเรียบรอย เจางูตัวใหญจึงเล็ดลอดเขาไปในบาน
กระตายได เผอิญพอกระตายตื่นขึ้นมาเห็นเสียกอน และสามารถไลงูออกไปได แตพอกระตายก็พบวา
พี่ใหญหายออกไปจากบาน พอและแมกังวลใจมาก ไหนจะเปนหวงพี่กลางกับนองเล็กในบานไหนจะตอง
ออกไปหาพี่ใหญนอกบาน จนถึงตอนเชาพอรีบออกไปหาพี่ใหญจนเจอ
พอกระตายบอกใหทุกคนมาพรอมกัน “เปดประชุม” พอกระตายตะโกนดวยเสียงอันดัง
แมกระตายรีบพูดกับพอดวยเสียงคอยๆ วา “พอจา วันนี้แมเปนประธานไดไหม” ลูกทุกตัวรีบสนับสนุน
ทันที เพราะกลัวพอจะลงโทษพี่ใหญ
พอกระตายเลิกคิ้วมองอยางฉงน นองเล็กกลาวเสียงออยๆ วา “ก็แมใจดีกวานี่”
แมกระตายให “ลูกกลาง” เลาเรื่องราวเมื่อคืนใหที่ประชุมฟงอีกครั้ง ลูกกลางเริ่มเรื่องราววา
“เมื่อคืนนี้เปนวันแหงการผจญภัยกับงูเหลือมตัวใหญ เมื่อเวลาประมาณ...” พอกับแมรีบบอกขึ้น
พรอมกัน“สั้นๆ อยางสรุป”
พี่ใหญกลาวขอโทษทันทีและบอกวาจะไมทําเชนนี้อีก ลูกกลางรีบกลาวสนับสนุนวาเราทุกคนก็
จะไมละเมิดกฎบานเหมือนกัน นองเล็กบอกวา “นะพอนะ” หนูก็จะไมละเมิดกฎบานเหมือนกัน พี่ใหญ
ก็จะไมละเมิดอีกใชไหมพี่ใหญ” พี่ใหญบอกวา “จะ จะ พอจาหนูสัญญาจะ”
แมบอกวา “เอาละๆ ทุกคนเห็นตัวอยางชัดเจนแลววาการละเมิดกฎบานจะกออันตรายไดมาก
แคไหน เลิกประชุม” พอกระตายยังคงมีสีหนาฉงน “เฮอ! พรุงนี้บานกระตายวุนวาย จะมีเรื่องอะไร
อีกหนอ”
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๖๙

๖๓
เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

๗๐

ภาพการเข้าแถวเคารพธงชาติ

ภาพการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

ภาพการทาความสะอาดโรงเรียน

ภาพการแข่งขันกีฬาสี

ภาพการไหว้ครู

ภาพการแสดงความเคารพ
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๖๔
เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ สถานที่สาธารณะ

ภาพตู้โทรศัพท์ถูกทาลาย

ภาพกาแพงรั้วถูกพ่นสีสเปรย์

ภาพขยะในสวนสาธารณะ

ภาพขยะริมถนน
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๗๑

๖๕

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ลูกต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ คือ
ข้อตกลงในข้อใด
ก. ข้อตกลงในชุมชน
ข. ข้อตกลงในครอบครัว
ค. ข้อตกลงในโรงเรียน
2. เมื่ออยู่ในสวนสาธารณะมีสิทธิที่จะทากิจกรรม
ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
ค. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
3. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. จ๋านาแมวไปปล่อยในวัด
ข. แป้งสลักชื่อลงบนฝาผนัง
ค. มดไม่คุยขณะชมภาพยนตร์
4. เมื่ออยู่ในห้องเรียน เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

6. ถ้ามีเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา ควร
ปฏิบัติอย่างไร
ก. แสดงความเป็นมิตร
ข. ไม่พูดและไม่เล่นด้วย
ค. พยายามเดินหนีห่างๆ
7. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องทา
อย่างไร ?
ก. โต้แย้งเพื่อเอาชนะใหได้
ข. ยึดถือตัวเราเป็นหลัก
ค. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
8. ใครปฏิบัติตามสิทธิส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
ก. บอยต่อยเพื่อนที่เกเร
ข. ปุ้มว่าเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบ
ค. นิดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ
9. นักเรียนมีสิทธิที่จะทากิจกรรมต่างๆ ในบ้าน
ยกเว้นข้อใด
ก. ดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบ
ข. เปิดวิทยุเสียงดังขณะน้องหลับ
ค. อ่านหนังสือบริเวณหน้าบ้าน

5. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อคิดต่างกัน
ก. ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ข. ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกัน
ค. ต้องเชื่อหัวหน้าเท่านั้น

10. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างส่งผลอย่างไร
ก. ทาให้ไม่เกิดการขัดแย้ง
ข. ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ค. ทาให้ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็น

๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๖
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ข
ข
ค
ค
ก
ก
ค
ค
ข
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

๖๗
แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบตั ิตนตามกฎของการอยู่ร่วมกัน
รายการประเมิน
1. การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงภายใน
ครอบครัว
2. การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบภายใน
โรงเรียน
3. การปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบของ
ชุมชน
4. การปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการ
ยอมรับความคิด
ความเชื่อและการ
ปฏิบัติของผู้อื่นที่
แตกต่างกัน
5. การปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพ
ของตนเองและ
ผู้อื่น

คาอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
เขียนบันทึกการปฏิบัติตนตาม เขียนบันทึกการปฏิบัติตน เขียนบันทึกการปฏิบัติ
ข้อตกลงภายในครอบครัว
ตามข้อตกลงภายใน
ตนตามข้อตกลงภายใน
อย่างสม่าเสมอ 3 พฤติกรรม ครอบครัวอย่างสม่าเสมอ 2 ครอบครัวอย่าง
ขึ้นไป
พฤติกรรม
สม่าเสมอ 1 พฤติกรรม
เขียนบันทึกการปฏิบัติตนตาม เขียนบันทึกการปฏิบัติตน เขียนบันทึกการปฏิบัติ
กฎระเบียบภายในโรงเรียน
ตามกฎระเบียบภายใน
ตนตามกฎระเบียบ
อย่างสม่าเสมอ 3 พฤติกรรม โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ 2 ภายในโรงเรียนอย่าง
ขึ้นไป
พฤติกรรม
สม่าเสมอ 1 พฤติกรรม
เขียนบันทึกการปฏิบัติตนตาม เขียนบันทึกการปฏิบัติตน เขียนบันทึกการปฏิบัติ
กฎระเบียบของชุมชนอย่าง ตามกฎระเบียบของชุมชน ตนตามกฎระเบียบของ
สม่าเสมอ 3 พฤติกรรมขึ้นไป อย่างสม่าเสมอ 2
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ 1
พฤติกรรม
พฤติกรรม
เขียนบันทึกการปฏิบัติตนที่ เขียนบันทึกการปฏิบัติตนที่ เขียนบันทึกการปฏิบัติ
แสดงถึงการยอมรับความคิด แสดงถึงการยอมรับความคิด ตนที่แสดงถึงการยอมรับ
ความเชื่อ และการปฏิบัติของ ความเชื่อ และการปฏิบัติ
ความคิด ความเชื่อ และ
ผู้อื่นที่แตกต่างกัน 3
ของผู้อื่นที่แตกต่างกัน 2
การปฏิบัติของผู้อื่นที่
พฤติกรรมขึ้นไป
พฤติกรรม
แตกต่างกัน1พฤติกรรม
เขียนบันทึกการปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
3 พฤติกรรมขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

๗๔

เขียนบันทึกการปฏิบัติตนที่
แสดงถึงการเคารพในสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
2 พฤติกรรม

ช่วงคะแนน
๑๒ – ๑๕
๘ – ๑๑
ต่ากว่า ๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เขียนบันทึกการปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของ
ตนเองและผู้อื่น
1 พฤติกรรม

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

๖๘
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา

ระดับคะแนน
2

1

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

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๕

๖๙
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๐
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๗

๗๑
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต

๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้

๔. มีจิตสาธารณะ

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๑.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง
๑.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๒.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๓.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๓.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๓.4 ตั้งใจเรียน
๓.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๔.2 อาสาทางานให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น

๗๘

ผลการประเมิน  ผ่าน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

ให้ ๓ คะแนน
ให้ ๒ คะแนน
ให้ ๑ คะแนน

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
เวลา ๓ ชั่วโมง

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

1. สาระสาคัญของแผน
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขนั้นทุกคนจะต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เช่น
- เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
- สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
- สิทธิในทรัพย์สิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 ใบงานที่ ๐๔,๐๕
 ตัวอย่างข่าวจากสื่อต่างๆ
 แบบบันทึกการทางาน
 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินแบบบันทึกการทางาน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

๗๓
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒


ขั้นนา





ขั้นสอน






ขั้นสรุป
วัดและ
ประเมินผล

๘๐






แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูนำข่ำวจำกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ มำเล่ำให้นักเรียนฟัง และแสดง
ควำมคิดเห็นถึงกำรกระทำที่ไม่เหมำะสมของบุคคลในข่ำว และแนวทำงกำรช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงกำรกระทำที่ละเมิดสิทธิ
เสรีภำพของบุคคล
ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ครูอธิบำยควำมรู้ให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและกำรกระทำที่แสดงออกถึงกำร
เคำรพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
นักเรียนร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง สิทธิและเสรีภำพของตนเองและผู้อื่น ในหัวข้อกำร
แสดงออกในกำรเคำรพสิทธิของผู้อื่น จำกหนังสือเรียน และอภิปรำยร่วมกันใน
สำระสำคัญ
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเครำะห์และตอบคำถำมในใบที่ ๐๔ เรื่อง สิทธิและ
เสรีภาพและนำเสนอใบงำนที่ ๐๔ ที่หน้ำชั้นเรียน และให้สมำชิกกลุ่มอื่นช่วยกันแสดง
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีครูตรวจสอบควำมถูกต้อง
นักเรียนร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น แล้วบันทึก
ผลลงในใบงานที่ ๐๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น
นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติตน ในกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น
แล้วนำไปปฏิบัติ
นักเรียนนำผลกำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพของผู้อื่นมำเล่ำสู่กันฟังภำยใน
กลุ่มตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลกำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพของตนเองและ
ผู้อื่นที่หน้ำชั้นเรียน
ครูสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขนั้น ทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตำม
ข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกัน
ครูแนะนำให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกัน
สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรวจผลงำนใบงำนที่ ๐๔ และ ๐๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คุณธรรม



1. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึง
ประสงค


จุดประสงค์
ความรู้
1 อธิบำยถึงกำรเคำรพสิทธิเสรีภำพของ
ตนเองและผู้อื่นได้
2 ปฏิบัตติ นที่แสดงถึงกำรเคำรพสิทธิ
เสรีภำพของตนเองและผู้อื่นได้
3 เห็นคุณค่ำและชื่นชมในกำรเคำรพสิทธิ
เสรีภำพของตนเองและผู้อื่น

๔ มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด

- ทักษะกำรพิสูจน์ควำมจริง
 - ทักษะกำรสรุปควำม

ขอบเขตเนื้อหา
สิทธิและเสรีภำพของตนเองและผูอ้ ื่น เช่น
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิ
และเสรีภำพในชีวิตและร่ำงกำย และสิทธิ
ในทรัพย์สิน มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดู
และกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูนำข่ำวจำกหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ มำเล่ำให้นักเรียนฟัง และแสดงควำมคิดเห็นถึงกำร
กระทำที่ไม่เหมำะสมของบุคคลในข่ำว และแนวทำงกำรช่วยเหลือผูท้ ี่ได้รับควำมเสียหำย ครูอธิบำย
เชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึงกำรกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคล
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบำยควำมรู้ให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและกำรกระทำที่แสดงออกถึงกำรเคำรพในสิทธิของ
ตนเองและผู้อื่น และใช้คำถำมกระตุ้นควำมคิด ให้นักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นดังนี้
๑) นักเรียนคิดว่ำ ครูมสี ิทธิที่จะว่ำกล่ำวตักเตือนนักเรียนหรือไม่
๒) นักเรียนคิดว่ำ ตนเองมีเสรีภำพในกำรทำสิ่งใดบ้ำง
๓) ถ้ำคนในสังคมไม่เคำรพสิทธิของผู้อื่นจะเกิดผลเสียอย่ำงไร
ชั่วโมงที่ ๒
๔. นักเรียนร่วมกันศึกษำควำมรู้เรือ่ ง สิทธิและเสรีภำพของตนเองและผู้อื่น ในหัวข้อกำรแสดงออกในกำร
เคำรพสิทธิของผู้อื่น จำกหนังสือเรียน และอภิปรำยร่วมกันในสำระสำคัญ
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันวิเครำะห์และตอบคำถำมในใบงานที่ ๐๔ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพและนำเสนอ
ใบงำนทีห่ น้ำชั้นเรียน และให้สมำชิกกลุ่มอื่นช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีครูตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
ชั่วโมงที่ ๓
๖. นักเรียนร่วมกันวำงแผนกำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น แล้วบันทึกผลลงในใบงานที่
๐๕ เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น
๗. นักเรียนตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัตติ น ในกำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู้อื่น แล้วนำ มำเล่ำ
สู่กันฟังภำยในกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลกำรปฏิบัตติ นในกำรเคำรพสิทธิ เสรีภำพของตนเอง
และผู้อื่นที่หน้ำชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๘. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงปกติสุขนัน้ ทุกคนจะต้องเคำรพในสิทธิเสรีภำพ
ของตนเองและผู้อื่น
๒.
๙. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

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

- กำรปฏิบัติเกี่ยวกับมำรยำทในกำรไหว้
และกำรกรำบ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพข่ำว ใบงำนที่ ๐๔,๐๕
2. กำรสำธิต มำรยำทไทยของครู
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบ รู ณาการ : หนวยการเรียนรูท ่ี ๔ คนดีศรีแผนดิน : หนวยยอยที่ ๒ สังคมนาอยู แผนการจัดการเรียนรูท ่ี ๒ หนาที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเองและบุคคลอืน่
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ หน้ำที่ สิทธิ และเสรีภำพของตนเองและบุคคลอื่น
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๗๔

๘๑

บ ๔.๒/ผ ๒-๐๔
บ ๔.๒/ผ ๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๔

เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วเขียนบรรยายถึงสิทธิและเสรีภาพในการทากิจกรรมต่างๆ
๑.

๒.

๓.

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

ตอนที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงการแสดงออกหรือการกระทาที่แสดงถึงการเคารพสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่น
การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ผลดีหรือประโยชน์

๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

บ ๔.๒/ผ ๒-๐๕
บ ๔.๒/ผ ๒-๐๕

ใบงานที่ ๐๕

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิและเสรีภาพของ
ผู้อื่น
ลาดับ

แนวทางในการปฏิบัติตน

ผลหรือประโยชน์ที่ได้รับ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

๗๗
เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างข่าว
สลดหนูน้อยอนุบาล 2 ถูกลวงเข้าป่าทาร้ายร่างกายสาหัส
ครั้งนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 17 มี.ค. นางบุญ (นามสมมติ) อายุ 39 ปี ชาวบ้าน
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เดินสีหน้าอมทุกข์ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.อ. สุภธีร์ บุญครอง ผกก. และ พ.ต.ท.
สยามรัฐ รุ่งเรือง รอง ผกก. สส. ว่า ด.ญ.เอ ลูกสาววัย 6 ขวบ นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ได้ถูกล่อลวงเข้าป่าทาร้ายร่างกายจนสะบักสะบอม โดยคนร้ายได้จับหัวน้องเอโขกกับก้อนหินในป่า
จนแตกไปทั้งใบหน้ า เหตุ เกิดตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายอาจต้องการ
ล่อลวงลูกสาวเข้าไปในป่าเพื่อข่มขืนแต่เด็กขัดขืนเลยถูกทาร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
นางบุญ เล่าทั้งน้าตาคลอเบ้าว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 09.30 น. เพื่อนบ้านได้พบน้องเอ
ได้รับบาดเจ็บนั่งร้องไห้เลือดไหลอาบร่าง หวาดกลัวตัวสั่นอยู่ริมชายป่าละเมาะ ได้นาตัวส่งรักษาที่
สถานีอนามัยบางเสร่ และเด็กได้บอกว่า “พี่จั๊บ” ทาร้ายหนูหลายครั้ง ต่อมาทางสถานีอนามัยได้ส่ง
ตัวน้องเอไปรักษาตัวที่ รพ. สัตหีบ กิโล 10 ต.พลูตาหลวง ต่อมาได้พบ ด.ช.จั๊บ (นามสมมุติ) อายุ
11 ขวบ รุ่นพี่ชั้น ป.4 ซึ่งเป็นผู้พาน้องเอเข้าไปในป่าได้เข้ามาตรวจรักษาด้วย โดยอ้างว่าถูกคนร้าย
เตะเข้าที่ท้อง 2 ครั้ง โดย ด.ช.จั๊บ ได้พูดคุยยืนยันกับน้องเอ อ้างว่าตนไม่ได้เป็นคนทาร้าย แต่มีใคร
ไม่รู้เข้ามาทาร้ายตนและฉุดน้องเอเข้าป่าไป ขณะที่น้องเอยืนยันว่าไม่ มีคนอื่นๆ เข้าไปในป่าด้วย
นอกจาก ด.ช.จั๊บ เพียงคนเดียว แต่ไม่ยืนยันว่า ด.ช.จั๊บ เป็นคนทาร้ายร่างกาย
ด้าน พ.ต.อ. สุภธีร์ กล่าวว่า สาหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการสอบสวน
และหาพยาน-แวดล้อมให้มากที่สุด เพราะเป็นเยาวชนด้วยกันทั้งคู่ โดยเฉพาะ ด.ช.จั๊บ ที่มีคนยืนยัน
และเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนพาน้องเอเข้าไปในป่าละเมาะข้างหมู่บ้านเพื่อเก็บดอกไม้จริง แต่อ้างว่า
ถูกคนร้ายเข้ามาทาร้ายเตะเข้าที่ท้อง 2 ครั้ง และฉุดน้องเอเข้าในป่าลึก จึงได้วิ่งออกมาเรียกให้คน
ช่วย แต่น้องเอได้กระเสือกกระสนหนีเอาตัวรอดไปอยู่ริ มป่าแล้ว เมื่อสอบถามตัวน้องเอได้ยืนยันว่า
พี่จั๊บพาเข้าไปในป่าโดยไม่มีผู้อื่น ขณะเดียวกันผู้ที่พบเด็กและพาส่งโรงพยาบาลได้ยินจากปากเด็ก
ว่า “พี่จั๊บทาหนู” อย่างไรก็ตามผลตรวจร่างกายเด็กหญิงไม่พบร่องรอยการข่มขืน เจ้าหน้าที่จะเร่ง
สอบสวนพยานแวดล้อม และพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คลี่คลายคดีต่อไป
ที่มา : http://tnews.teenee.com/crime/21579.html
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เอกสารประกอบการสอน
ตัวอยางขาว
มูลนิธิปวีณาชวย ด.ญ.๑๒ ป ถูกขัง ฉุนเกรดตก
มูลนิธิ ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พรอมเจาหนาที่ตํารวจ เขาชวยเด็กหญิงวัย ๑๒ ป
ถูกพอบังเกิดเกลาทํารายรางกาย และใหอดอาหารหลังไมพอใจผลการเรียนของลูกที่ตกตํ่า
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิ วีณาหงสกุล เพือ่ เด็กและสตรี นํากําลังเจาหนาทีต่ าํ รวจ
และเจาหนาทีก่ ระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยเขาชวยเหลือเด็กหญิงวัย ๑๒ ป ภายใน
ทาวนเฮาส ๒ ชัน้ หมูบ า นศรีเพชร ซอยเพชรเกษม ๑๐๖ ยานหนองแขม หลังไดรบั แจงวาเด็กถูกกักขัง
และทํารายรางกายภายในบานพัก จึงไดนําเด็กหญิงดังกลาวมาสอบถามถึงเหตุการณที่สถานีตํารวจ
นครบาลหนองคางพลู
โดยเด็กระบุวา ถูกพอแทๆ กักขังในหองใหอดขาวอดนํา้ ทุบตีทาํ รายรางกาย ตัง้ แตชว งคํา่
ของเมือ่ วานทีผ่ า นมา เนือ่ งจากไมพอใจทีต่ นมีผลการเรียนตกตํา่ ซึง่ กอนหนานีต้ นอาศัยอยูก บั ปูแ ละยา
ที่จังหวัดนครปฐม กอนยายมาอยูกับพอและแมเลี้ยงในหองพักหลังดังกลาวไดประมาณ ๑ เดือน
แต เนือ่ งจากตนยังไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนในสถานศึกษาแหงใหมไดสง ผลใหผลการเรียน
ตกตํา่
ทั้งนี้ตํารวจจะเรียกผูเปนพอ ซึ่งทํางานในสํานักงานเขตบางกอกนอยมาสอบปากคํา
โดยระหวางนี้ทางมูลนิธิ จะใหการดูแลที่พักแกเด็กไวกอน
ที่มา : http://news.sanook.com/๙๕๕๐๒๗
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๘๕

๗๙
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่ตัาวงข่อยาวางขาว
จับช่างเย็บผ้ามอมกาว-ตุ๋ยเด็ก
ความคืบหน้าจากกรณีที่ นายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก พาตัวเด็กชาย 4 คน อายุ
ประมาณ 12-15 ปี ซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อนย่านสะพานพุทธเข้าแจ้งความที่ สน.พระราชวัง เพื่อดาเนินคดีกับนาย
สุทัศน์ ภูผา หรือพ่อทัศน์ อายุ 48 ปี ช่างเย็บผ้าย่านพาหุรัด หลังเด็กทั้งหมดถูกนายสุทัศน์กระทาชาเรา
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 29 เม.ย.
พ.ต.อ. สุคุณ พรหมายน ผกก. สน.พระราชวัง เปิดเผยว่า หลังรับแจ้งความเจ้าหน้าที่ตารวจได้เร่งสอบสวน
ก่อนจะขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญา โดยศาลอนุมัติหมายจับ ที่ 1152/2552 ลงวันที่ 28 เม.ย. 52
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. คืนวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพบตัวนายสุทัศน์ที่
บริเวณกลางซอยในตลาดพาหุรัด จึงเข้าจับกุมตัวก่อนจะควบคุมตัวมาสอบปากคาที่ สน.พระราชวัง พ.ต.อ.
สุคุณ กล่าวต่ อว่า จากการสอบปากคาเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหายอมรับว่ากระทาชาเราเด็กเร่ร่อนย่า น
สะพานพุทธมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยจะซื้อกาวและขนมไปให้เด็ก พร้อมกับให้เงินเป็นค่าขนม จนเมื่อเด็ก
มีความคุ้นเคยก็จะชักชวนให้มาดูหนังการ์ตูนที่บ้าน จากนั้นผู้ต้องหาก็จะให้เด็กดมกาวจนเมา แล้วก็บังคับให้
ร่วมเพศทางทวารหนัก โดยเด็กบางคนก็ถูกให้ใช้ปากสาเร็จความใคร่ให้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นาตัวนายสุทัศน์มาสอบสวนปากคาเพิ่ มเติม โดยนายสุทัศน์ให้การว่า มีอาชีพเป็นช่าง
เย็บผ้าย่านพาหุรัด ซึ่งทางบ้านเปิดร้านรับเย็บเสื้อผ้าให้กับนักร้อง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างดี โดยได้แต่งงานอยู่กิน
กับภรรยาจนมีลูก 2 คน ก่อนจะเลิกรากันไป เพราะตนถูกดาเนินคดีในข้อหาเสพยาบ้า เมื่อปี 2527 ติดคุก
อยู่ 2 ปี 6 เดือน ระหว่างที่อยู่ในคุกถูกนักโทษชายในคุกด้วยกันกระทาชาเราทางทวารหนักจนทาให้เกิด
ความชอบ เมื่อพ้นโทษออกมาก็มีความชอบที่จะเปิดบ้านเป็นฮาเร็ม เพื่อพาผู้ชายมาร่วมหลับนอนแต่ที่บ้าน
ไม่ยอมจึงต้องออกมาหาที่อยู่เอง และหาเด็กๆ มาร่วมเพศทางทวารหนักเรื่อยมา
นายสุทัศน์ให้การต่อว่า เมื่อปี 2541 ถูกดาเนินคดีในข้อหาจาหน่ายยาเสพติดในท้องที่ สน.พระราชวัง
ติดคุกอยู่นานถึง 2 ปี เมื่อออกมาก็กระทาการแบบเดิมอีก โดยจะอาศัยช่วงที่เด็กเมากาวบังคับให้ร่วมเพศ
ทางทวารหนักเท่านั้น ไม่เคยทาร้ายเด็กแต่อย่างใด ทั้งนี้จะใช้วิธีเข้าไปชั กชวนเด็กเหล่านั้นให้มาร่วมเพศด้วย
การซื้อกาวให้ดม ให้เงินไปซื้อข้าวและขนมกิน เด็กๆ ในย่านสะพานพุทธจะรู้จักดีจนยอมมาที่บ้านทุกครั้งซึ่ง
จะหลอกเด็กๆ ว่าจะชวนมาดูหนังการ์ตูน แต่เมื่อเด็กเข้ามาที่บ้านก็จะเปิดหนังโป๊ให้ดูแทนและยังเปิดคลิปโป๊
ที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือให้ดูอีกด้วย
ด้าน พ.ต.ต. อภิวัฒน์ ชินภูมิงสนะ สว.สส. กล่าวว่า ขณะนี้นักสังคมสงเคราะห์ได้สอบปากคาเด็กทั้ง 4
รายแล้ว โดยมี 1 รายที่มีอาการติดเชื้อเอดส์ จึงประสานให้เจ้าหน้าที่นาตัวไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดและ
จะนาตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายด้วยว่าเป็ นโรคเอดส์หรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กเร่ร่อนย่านสะพาน
พุทธอีกกว่า 10 รายที่ถูกผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคา ส่วนเด็กๆ
ทั้งหมดขณะนี้ได้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองเด็กแล้ว
ที่มา : http://www.thaimuslim.com/view.php?c=3&id=8715
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๘๐

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา

ระดับคะแนน
2

1

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

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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๘๗

๘๑
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การแสดงความ
คิดเห็น

ความสนใจ

ชื่อ - สกุล

การตอบคาถาม

พฤติกรรม

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๒
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. มีวินัย รับผิดชอบ ๑.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๒. ใฝ่เรียนรู้
๒.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๒.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๒.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน  ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

๘๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ความแตกต่างของบุคคล เวลา ๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. สาระสาคัญของแผน
การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องยอมรับความคิด ความเช
ื่ อ และการปฏิบัติของผู้อื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจาก
อคติ สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 การยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมเรื่องความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติตนของ
บุคคลอื่นที่แตกต่างกัน เช่น
- บุคคลย่อมมีความคิดที่มีเหตุผล
- การปฏิบัติตนตามพิธีกรรม ตามความเชื่อของบุคคล
- บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน
- ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกรังเกียจผู้อื่นในเรื่องของรูปร่าง หน้าตา สีผม สีผิว ที่แตกต่างกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลังเรียน
 ใบงานที่ ๐๖
 แผนภาพกิจกรรมของเด็กๆ
 แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎของการอยู่ร่วมกัน
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบหลังเรียน
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 แบบประเมินแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎของการอยู่ร่วมกัน
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๔
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ความแตกต่างของบุคคล
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

 ครูนำภำพกิจกรรมของเด็กๆ ที่หลำกหลำย มำให้นักเรียนดู และตั้งคำถำมให้
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ เพรำะเหตุใดบุคคลในภำพจึงทำกิจกรรม
แตกต่ำงกัน
 ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ ทุกคนเกิดมำแตกต่ำงกัน ในเรื่อง
ควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถ
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 นักเรียนร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรยอมรับผู้อื่นที่แตกต่ำง จำกหนังสือเรียน
สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบำยควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำแล้วช่วยกันทำ
ใบงานที่ ๐๖ เรื่อง การยอมรับความแตกต่ำง ตอนที่ ๑
ตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอคำตอบในใบงำนที่ ๐๖ ตอนที่ 1 ที่หน้ำชั้นเรียน โดยมี
ครูตรวจสอบควำมถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นพื้นฐำน ในกำรทำใบงำนที่ ๐๖
ตอนที่ 2
ตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอใบงำนที่ ๐๖ ตอนที่ 2 โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบควำม
ถูกต้อง
 ครูสรุปควำมรู้ดังนี้ กำรอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ และ
กำรปฏิบัติของผู้อื่นที่แตกต่ำงกันโดยปรำศจำกอคติ
 ครูแนะนำให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของกำรอยู่ร่วมกัน
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
 ตรวจผลงานใบงำนที่ ๐๖
 แบบประเมินแบบบันทึกกำรปฏิบัติตนตำมกฎของกำรอยู่ร่วมกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คุณธรรม
๑. ควำมตั้งใจ

1. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีจิตสำธำรณะ

๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึง
ประสงค

จุดประสงค์
ความรู้
๑. ยกตัวอย่ำงหรืออธิบำย ควำมคิด ควำม
เชื่อ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติของบุคคลที่
แตกต่ำงกัน
2. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงในด้ำน
ต่ำงๆ ของบุคคลในสังคม
3. ยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมสำมำรถ
และกำรปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่ำงกัน
๔. ออกแบบแผนผังควำมคิด
๕. มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด
- ทักษะกำรจำแนก
 - ทักษะกำรให้เหตุผล
- ทักษะกำรสรุปควำมรู้

ขอบเขตเนื้อหา
สมำชิกในสังคมย่อมมีควำมคิดควำมเชื่อ
ควำมสำมำรถ และกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง
กัน กำรยอมรับควำมแตกต่ำงของบุคคล
อื่นทำให้สำมำรถอยูร่ ่วมกันได้อย่ำงสันติ
สุข มีมำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนำ
๑. ครูนำภำพกิจกรรมของเด็กๆ ที่หลำกหลำย มำให้นกั เรียนดู และตั้งคำถำมให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นว่ำ
เพรำะเหตุใดบุคคลในภำพจึงทำกิจกรรมแตกต่ำงกัน ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ ทุกคนเกิดมำแตกต่ำงกัน ใน
เรื่องควำมคิดเห็นและควำมสำมำรถ
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๓. ครูนำสถำนกำรณ์ 2 เหตุกำรณ์มำให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน โดยครูใช้คำถำม ให้นักเรียนช่วยกันตอบ(คำถำม
อยู่ในเอกสำรประกอบกำรสอน)
๔. ครูสอบถำมนักเรียนว่ำแต่ละคนนับถือศำสนำอะไรบ้ำง จำกนั้นครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น โดยครูใช้คำถำม
ดังนี้
๑) นักเรียนปฏิบัติตนต่อเพื่อนที่นับถือศำสนำต่ำงไปจำกเรำ อย่ำงไรบ้ำง เพรำะอะไร (ตัวอย่ำงคำตอบ เป็น
เพื่อนที่ดีต่อกัน ยอมรับควำมแตกต่ำงของเพื่อนเพรำะทุกคนย่อมมีควำมเชื่อที่แตกต่ำงกัน กำรยอมรับกันเป็นกำรให้เกียรติ
กันทำงสังคม)
๒) กำรยอมรับควำมเชื่อของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงไปจำกเรำมีผลดีต่อนักเรียนและผู้อื่นอย่ำงไร (ตัวอย่ำงคำตอบ
ทำให้เรำเป็นคนมีเหตุผล และสำมำรถอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่นที่มีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเชื่อได้อย่ำงสงบสุข)
๕. นักเรียนช่วยกันตอบบอกควำมสำมำรถของตนเองให้เพื่อนฟัง ครูเขียนแผนภำพควำมคิดบนกระดำน นักเรียนคัดลอกลง
ในใบกิจกรรมที่ ๑
ชั่วโมงที่ ๒
๖. ครูทบทวนควำมรู้จำกชั่วโมงที่แล้ว
๗. นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นโดยครูใช้คำถำม ดังนี้
๑) นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรในควำมสำมำรถที่ตนเองมีอยู่ (ตัวอย่างคาตอบ มีความภาคภูมิใจ)
๒) นักเรียนยอมรับในควำมสำมำรถของเพื่อนหรือไม่ และจะปฏิบัติต่อเพื่อนอย่ำงไร (ตัวอย่างคาตอบ ยอมรับ
และสนับสนุนส่งเสริมในความสามารถของเพื่อนหรือบุคคลอื่น)
๓) กำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมสำมำรถ และกำรปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่ำงกัน นักเรียนควรปฏิบัติตน
อย่ำงไรบ้ำง และเกิดผลดีอย่ำงไร
๘. ครูสรุปคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภำพบนกระดำน นักเรียนคัดลอกลงในใบกิจกรรมที่ ๒
๙. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๖ เรื่อง กำรยอมรับควำมแตกต่ำง
ขั้นสรุป
๑๐. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ ดังนี้ กำรยอมรับควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติของ
บุคคลในสังคม ทำให้สังคมเกิดควำมสงบสุข
๑๑. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

๓.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
2. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ใบกิจกรรมที่ ๑-๒
๒. แผนความคิด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพกิจกรรมของเด็กๆ
2. สถานการณ์จริง
๓. ใบงานที่ ๐๖
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป. ๒

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ : หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน : หนวยยอยที่ ๒ สังคมนาอยู แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ ความแตกตางของบุคคล
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ความแตกต่างของบุคคล
บูรณาการกลุ
มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๘๕

ใบงานที่ ๐๖

บ ๔.๒/ผ ๓-๐๖
บ ๔.๒/ผ ๓-๐๖

เรื่อง การยอมรับความแตกต่าง

ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ แล้วตอบคาถาม
๑.

ภาพชุดนี้แสดงความแตกต่างในเรื่องใด
๒.

ภาพชุดนี้แสดงความแตกต่างในเรื่องใด
๓.

ภาพชุดนี้แสดงความแตกต่างในเรื่องใด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

๘๗
๔.
“ฉันต้องการให้
มีการแข่งขัน
กีฬาในวันเด็ก”

“ฉันต้องการให้มีการ
แสดงดนตรีในวันเด็ก”

ภาพชุดนี้แสดงความแตกต่างในเรื่องใด
ตอนที่ 2
คาชี้แจง

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้
 นักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไร ที่แสดงถึงการยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นในสังคม

๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๘
ใบกิจกรรมที่ ๑
เรื่อง ความสามารถที่แตกต่างของนักเรียน
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนบอกความสามารถของตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน โดยครูสรุปเป็น
แผนภาพบนกระดาน นักเรียนคัดลอกลงในใบกิจกรรมที่ ๑ พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม










ความสามารถที่
แตกต่างกันของนักเรียน











ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

๘๙
ใบกิกิจกรรมที่ ๒
เรื่อง การยอมรับความสามารถของคนอื่น
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... เลขที่................ชั้น ป.๒/.........
...................................................................
คาชี้แจง การยอมรับความคิด ความเชื่อ ความสามารถ และการปฏิบัติของบุคคลที่แตกต่างกัน นักเรียนควรปฏิบัติตน
อย่างไรบ้าง และเกิดผลดีอย่างไรโดยครูสรุปเป็นแผนภาพบนกระดาน นักเรียนคัดลอกลงในใบกิจกรรมที่ ๒ พร้อมกับ
ตกแต่งให้สวยงาม













การยอมรับความคิด
ความเชื่อ
ความสามารถและ
การปฏิบัติของบุคคล
ที่แตกต่างกัน



ผลของ
การปฏิบัติ









๙๖

เอกสารประกอบการสอน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๐
เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ กิจกรรมต่างๆ ของเด็ก

ภาพเด็กแข่งขันกีฬา

ภาพเด็กร้องเพลง

ภาพเด็กอ่านหนังสือ

ภาพเด็กว่ายน้า

ภาพเด็กวาดภาพ

ภาพเด็กปั่นจักรยาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

๙๑
เอกสารประกอบการสอน
สถานการณ์ที่ ๑
นนทรีย์ เป็นหัวหน้าชั้น ป.2/1 ประชุมสมาชิกในห้องเกี่ยวกับการจัดเวรทาความสะอาด
ห้องเรียน ทุกคนเห็นพ้องกันว่า ควรแบ่งกลุ่มกันทาซึ่งอารีย์เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่
สถานการณ์ที่ ๒
ดูดี ประชุมร่วมกับสมาชิกในชั้นเรียน ป.2 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งดูดีได้
เสนอกิจกรรมของตนเองไป แต่เพื่อนเห็นว่าทายากจึงไม่เห็นด้วย ดูดีจึงลุกหนีไปจากที่
ประชุม
คาถาม

1) การกระทาของนนทรีย์ เป็นอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นความสาคัญของเสียงส่วนใหญ่)
2) ถ้านนทรีย์ไม่ปฏิบัติตามความคิดเห็นตามเสียงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ขาดความเป็นผู้นาที่ดี เพราะไม่ยอมรับความคิดเห็นที่มีเหตุผลของบุคคลอื่น)
3) การกระทาของดูดีเป็นอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมขาดหลักของเหตุและผลไม่ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น)
4) ถ้านักเรียนประพฤติแบบอย่างของดูดี จะมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร
(ตัวอย่างคาตอบ เป็นคนขาดเหตุผล จะทาให้ร่วมงานกับบุคคลอื่นไม่ได้)
5) นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในการอยู่ร่วมกันในสังคม
(ตัวอย่างคาตอบยอมรับความคิดที่มีเหตุและผลของบุคคลอื่น)

๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๒

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
๑. ลูกต้องเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ คือ
ข้อตกลงในข้อใด
ก. ข้อตกลงในชุมชน
ข. ข้อตกลงในครอบครัว
ค. ข้อตกลงในโรงเรียน
2. เมื่ออยู่ในสวนสาธารณะมีสิทธิที่จะทากิจกรรม
ต่างๆ ยกเว้นข้อใด
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน
ค. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง

6. ถ้ามีเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา ควร
ปฏิบัติอย่างไร
ก. แสดงความเป็นมิตร
ข. ไม่พูดและไม่เล่นด้วย
ค. พยายามเดินหนีห่างๆ
7. หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลต้องทา
อย่างไร
ก. โต้แย้งเพื่อเอาชนะให้ได้
ข. ยึดถือตัวเราเป็นหลัก
ค. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

3. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. จ๋านาแมวไปปล่อยในวัด
ข. แป้งสลักชื่อลงบนฝาผนัง
ค. มดไม่คุยขณะชมภาพยนตร์

8. ใครปฏิบัติตามสิทธิส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
ก. บอยต่อยเพื่อนที่เกเร
ข. ปุ้มว่าเพื่อนที่ตนเองไม่ชอบ
ค. นิดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

4. เมื่ออยู่ในห้องเรียน เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
ก. ปฏิบัติตามคาสั่งของเพื่อน
ข. ปฏิบัติตามคาสั่งของหัวหน้าห้อง
ค. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

9. นักเรียนมีสิทธิที่จะทากิจกรรมต่างๆ ในบ้าน
ยกเว้นข้อใด
ก. ดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบ
ข. เปิดวิทยุเสียงดังขณะน้องหลับ
ค. อ่านหนังสือบริเวณหน้าบ้าน

5. ข้อใดควรปฏิบัติเมื่อคิดต่างกัน
ก. ร่วมกันแก้ไขปัญหา
ข. ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกัน
ค. ต้องเชื่อหัวหน้าเท่านั้น

10. การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างส่งผลอย่างไร
ก. ทาให้ไม่เกิดการขัดแย้ง
ข. ทาให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
ค. ทาให้ไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

๙๓

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ ต้นกล้าคนดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๐๐

ข
ข
ค
ค
ก
ก
ค
ค
ข
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๔
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
2

3

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธีการนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา

1

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

ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

๙๕
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ระดับคะแนน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ความสนใจ

ชื่อ - สกุล

สรุป

พฤติกรรม

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๑๐๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๖
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ สังคมน่าอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

๙๗
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. ซื่อสัตย์ สุจริต

๑.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๑.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง
๑.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง

๒. มีวินัย รับผิดชอบ

๒.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๓.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๓.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๓.4 ตั้งใจเรียน
๓.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๔.2 อาสาทางานให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

๓. ใฝ่เรียนรู้

๔. มีจิตสาธารณะ

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น

๑๐๔

 ผ่าน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย

๙๙
ใบสรุปหน้าหน่วยการเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๓
จานวนเวลาเรียน ๖ ชัว่ โมง

ชื่อหน่วยย่อย วิถีประชาธิปไตย
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน การดาเนินงานใน
โรงเรียนและชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีอานาจในการตัดสินใจ สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ
ฟังคาแนะนา ปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
มาตรฐานและตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๒/๒
มฐ. ท ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๗
มฐ. ศ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
สัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน การช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน การดาเนินงานในโรงเรียนและชุมชน โดยผู้มีอานาจ
ในการตัดสินใจ
ชุมชนและการมีส่วนร่วม


การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๔
วิถีประชาธิปไตย

แผน
ชื่อแผน
ที่
๑ ชุมชนและการมีส่วนร่วม
๒ การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน

เวลา

หมายเหตุ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

๑๐๐
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
แผนที่ ๑
ชุมชนและการมีส่วนร่วม
- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน
- การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวกับชุมชน
- วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองกับชุมชนในลักษณะต่างๆ
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง วิถีประชาธิปไตย
เวลา ๖ ชั่วโมง

แผนที่ ๒
การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
- บทบาท หน้าที่ และอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารงานในโรงเรียน
- บทบาทหน้าที่ และอานาจในการตัดสินใจของผู้บริหารงานในชุมชน
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

๑๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑
คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม เวลา ๓ ชั่วโมง

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

1. สาระสาคัญของแผน
สมาชิ
กคนในชุ
มชนมี
ความสั
น มีวกยเหลื
ารช่อวในกิ
ยเหลืจกรรมของชุ
อในกิจ กรรมของชุ
สมาชิ
กทุกกทุคนในชุ
มชนมี
ความสั
มพันมธพัที่ดนีตธ์อทกัี่ ดนี ตมี่อกกัารช
มชน การดํมาชน
เนินการ
งาน
ดาเนินงานในโรงเรี
ยนและชุ
มชนจะเป็
นไปอย่
งมีปโดยผู
ระสิทมธิีอภํานาจในการตั
าพ โดยผู้มีอดานาจในการตั
ดสิอนงบทกลอน
ใจ สามารถท่
งบท
ในโรงเรี
ยนและชุมชนจะเป
นไปอย
างมีประสิ
ทธิภาาพ
สินใจ สามารถท
รอองเพลง
งกลอน
ายๆ ฟร้งอคํงเพลงง่
าแนะนําายๆปฏิฟับงัตคิตาแนะน
ามคําสัา่งงปฏิ
ายๆ
ารยาทในการฟ
การดูและการพู
บัตมีิตมามค
าสั่งง่ายๆ มีมงารยาทในการฟั
ง ดการดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน เช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 บัตรภาพ การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชุมชน
 ใบงานที่ 01 เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 แบบทดสอบก่อนเรียน
 ใบงานที่ ๐๑
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

๑๐๒
แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

๑๑๐

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
 นักเรียนดูภำพกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกันในชุมชน เช่น กำรทำควำมสะอำด กำรปลูก
ต้นไม้ กำรออกกำลังกำย สร้ำงที่พักคนเดินทำง แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น
ถึงผลดีหรือประโยชน์ของชุมชนที่มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
 ครูอธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 สมำชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง ชุมชนและกำรมีส่วนร่วม จำกหนังสือเรียน
 สมำชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำอธิบำยให้กับนักเรียน
ฟังเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนซึ่งมีวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรร่วม
กิจกรรม ครูอธิบำยควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจชัดเจน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ ๐1 เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม โดยแบ่ง
หน้ำที่ให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มจะหมุนเวียนกันเขียนคำตอบจนครบทุกข้อสมำชิกทุกคน
จะได้เขียนคำตอบในจำนวนข้อที่เท่ำกัน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนที่
ตนมีภูมิลำเนำอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งอำจจะได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ปกครองและ
เพื่อนบ้ำน หรือจำกประสบกำรณ์ที่นักเรียนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน
 นักเรียนแต่ละคนวำดภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรม ในชุมชนของนักเรียน พร้อม
เขียนคำบรรยำยลงในใบงานที่ ๐๒ เรื่อง กิจกรรมของฉันในชุมชน
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่ม ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศ
 ครูช่วยสรุปว่า สมำชิกทุกคนในชุมชนพึงมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมของชุมชน





สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ประเมินผลงำนจำกใบงำน
ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบำยควำมสัมพันธ์ของสมำชิกใน
ครอบครัวกับชุมชนได้
2. บอกวิธีกำรช่วยเหลือกิจกรรมต่ำงๆ

ของครอบครัวกับชุมชนได้
3. บอกวิ
ธีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของตนเอง 

กับชุมชนในลักษณะต่ำงๆ ได้
๔. มี มำรยำทในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด 
ทักษะ

๑. ความสามารถในการคิด

- ทักษะกำรจำแนก
- ทักษะกำรให้เหตุผล

- ทักษะกำรสรุปควำมรู้

๒. ความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม /คุณลักษณะอันพึง

ประสงค
1. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

สมำชิกทุกคนในครอบครัวย่อมมี
ควำมสัมพันธ์กับชุมชนและมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของชุมชน มีมำรยำท
ในกำรฟัง กำรดูและกำรพูด

ขอบเขตเนื้อหา

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๒. นักเรียนดูภำพกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกันในชุมชน เช่น กำรทำควำมสะอำด กำรปลูกต้นไม้ กำรออกกำลังกำย สร้ำงที่
พักคนเดินทำง แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นถึงผลดีหรือประโยชน์ของชุมชนที่มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ครู
อธิบำยเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
๓. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขั้นสอน
๔. ครูแนะนำให้นกั เรียนรู้จักกำรทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น
๑) มีกำรช่วยเหลือกัน ๒) ทุกคนต้องมีควำมรับผิดชอบในภำระหรือหน้ำที่ของตน
๓) สมำชิกทุกคนมีบทบำทเท่ำเทียมกัน
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง ชุมชนและกำรมีส่วนร่วม จำกหนังสือเรียน
ชั่วโมงที่ ๒
๖. ครูทบทวนควำมรู้จำกชั่วโมงที่แล้ว
๗. สมำชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำมำอธิบำยให้กับนักเรียนฟังเกี่ยวกับกำรมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนซึ่งมีวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรร่วมกิจกรรม ครูอธิบำยควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจชัดเจน
๘.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐1 เรื่อง ชุมชนและกำรมีส่วนร่วม โดยแบ่งหน้ำที่ให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มจะ
หมุนเวียนกันเขียนคำตอบจนครบทุกข้อสมำชิกทุกคนจะได้เขียนคำตอบในจำนวนข้อที่เท่ำกัน
๙.นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนที่ตนมีภูมิลำเนำอยู่ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน ซึ่งอำจจะได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ปกครองและเพื่อนบ้ำน หรือจำกประสบกำรณ์ที่นักเรียนเคยเข้ำร่วมกิจกรรมใน
ชุมชน
ชั่วโมง ๓
๑๐. นักเรียนวำดภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรม ในชุมชนของนักเรียน พร้อมเขียนคำบรรยำยลงในใบงำนที่ ๐๒
เรื่อง กิจกรรมของฉันในชุมชน
๑๑.นักเรียนในกลุ่มผลัดกันเล่ำผลงำนของตนในใบงำนที่ ๐๒ ให้สมำชิกภำยในกลุ่มฟัง และเปิดโอกำสให้สมำชิกในกลุม่ ได้ให้
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลงำนที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของนักเรียน
ขั้นสรุป
๑๓. ครูร่วมกันสรุปควำมรู้ ดังนี้ กำรยอมรับควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมคิด ควำมเชื่อ ควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติของ
บุคคลในสังคม ทำให้สังคมเกิดควำมสงบสุข
๑๔. นำผลงำนมำจัดป้ำยนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

๔.

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนกำรทำงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. กำรสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
2. กำรสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำนได้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน
๒. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภำพกิจกรรมในชุมชน
2. ใบงานที่ ๐๑ และ ๐๒
๓. ตัวอย่างข่าว
๔. หนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
-

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ : หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน : หนวยยอยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ชุมชนและการมีสวนรวม
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๑๐๓

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

๔.๓/ผ๑-๐๑
๑-๐๑
บบ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๑

เรื่อง ชุมชนและการมีส่วนร่วม

……………………………………………………..

คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพแสดงถึงลักษณะของชุมชน
๑.

๒.

.........................................................................
๓.

........................................................................
๔.

.........................................................................
๕.

........................................................................
๖

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

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

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕
๗.

๘.

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

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

๙.

๑๐.

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

๔.๓/ผ ๑-๐๒
๑-๐๒
บบ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๒

เรื่อง กิจกรรมของฉันในชุมชน

คำชี้แจง นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ในชุมชนของนักเรียน
พร้อมเขียนคาบรรยายประกอบ และระบายสีให้สวยงาม

กิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมคือ...........................................................................................................
ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมคือ .......................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗
เอกสารประกอบการสอน
บัตรภาพ การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในชุมชน

ภาพการประชุม

ภาพการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่

ภาพการทาบุญตักบาตร

ภาพการทาความสะอาด

ภาพการออกกาลังกาย

ภาพแข่งกีฬาในชุมชน
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

๑๐๘
แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมาย x ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้อง
1. บุคคลใดเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
ก. โอใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
ข. หนึ่งเล่นการพนันในชุมชน
ค. ปลาชอบพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของผู้อานวยการโรงเรียน
ก. บริหารงานในโรงเรียน
ข. ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ค. ทาอาหารให้นักเรียนรับประทาน

2. ใครเป็นผู้นาระดับโรงเรียน
ก. หัวหน้าห้อง
ข. ครูประจาชั้น
ค. ผู้อานวยการ
3. เพราะเหตุใด ชุมชนจึงต้องมีผู้ปกครอง
ก. เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ
ข. เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก
ค. เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4. ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายใน
หมู่บ้าน
ก. กานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. นายอาเภอ
5. ข้อใดเป็นหน้าที่ของกานัน
ก. ดูแลปกครองหมู่บ้าน
ข. ลงโทษผู้ที่อยู่ในหมู่บ้าน
ค. ประสานงานกั บอาเภอ

7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. ส้มนาสุนัขไปปล่อยที่วัด
ข. แนนปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน
ค. หนุ่มขีดเขียนสีข้างกาแพงวัด
8. ใครเป็นผู้ปกครองดูแลคนในตาบล
ก. อบต.
ข. กานัน
ค. ผู้ใหญ่บ้าน
9. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ดีในชุมชน
ก. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข. ปฏิบัติตามใจตนเอง
ค. ปฏิบัติตามพ่อแม่สั่ง

๑๑๖

10. ใครที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ก. ป้อมเด็ดดอกไม้ในสวนของวัด
ข. น้อยร่วมแสดงความคิดเห็นในชุมชน
ค. นกนาขยะที่บ้านไปทิ้งข้างกาแพงวัด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เฉลย ป.๒
๑. ก
๒. ค
๓. ค
๔. ข
๕. ค
๖. ก
๗. ข
๘. ข
๙. ก
๑๐. ข

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗

๑๑๐

แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

สรุป

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครัง้
หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

๑๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

๑๑๒

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง

๒

การนาเสนอมีความน่าสนใจ

๓

ความเหมาะสมกับเวลา

๔

ความกล้าแสดงออก

๕

บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม

๔

๓

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

๑๒๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

๑

๑๑๓
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที่.....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน

พฤติกรรมการแสดงออก

๑. มีวินัย

๑.๑ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน
๑.๒ ส่งงานตรงตามเวลาที่ครูกาหนด
๑.๓ รับผิดชอบในการทางานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๒.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๒.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๒.4 ตั้งใจเรียน
๓.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๓.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๔.2 อาสาทางานให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

๒. ใฝ่เรียนรู้

๓. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
๔. มีจิต
สาธารณะ

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน  ผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒ คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑ คะแนน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

๑๑๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
เวลา ๓ ชั่วโมง

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

1. สาระสาคัญของแผน
สมาชิ
กทุกคนในชุ
มชนมี
ความสั
มพันธมทพัี่ดนีตธ์อทกัี่ดนี ตมี่อกกัารช
จกรรมของชุ
มชน การดํมาชน
เนินการ
งาน
สมาชิ
ทุ กคนในชุ
มชนมี
ความสั
น มีวยเหลื
การช่อวในกิ
ยเหลื
อในกิจ กรรมของชุ
ในโรงเรี
ยนและชุมชนจะเป
นไปอย
างมีประสิ
ทธิภาาพ
สินใจ สามารถท
รองเพลง
ดาเนินงานในโรงเรี
ยนและชุ
มชนจะเป็
นไปอย่
งมีปโดยผู
ระสิทมีอธิภํานาจในการตั
าพ โดยผู้มีอดานาจในการตั
ดสิอนงบทกลอน
ใจ สามารถท่
องบท
งกลอน
ายๆ ฟร้งอคํงเพลงง่
าแนะนําายๆปฏิฟับงัตคิตาแนะน
ามคําสัา่งงปฏิ
ายๆบัตมีิตมามค
ารยาทในการฟ
การดูและการพู
าสั่งง่ายๆ มีมงารยาทในการฟั
ง ดการดูและการพูด
2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาไปใช้
ขอบข่ายเนื้อหา
 ผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในโรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจในชุมชน เช่น ผู้นาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) การเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์
 แบบทดสอบหลังเรียน
 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.๒
๒) การเตรียมใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรม
 ใบงานที่ 0๓ และ ๐๔
 แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
 แบบสังเกตพฤติกรรม
 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) การวัดและประเมินผล
 สังเกตพฤติกรรม
 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ตรวจผลงาน
ตรวจแบบทดสอบหลัอนเรี
งเรียน
 ตรวจแบบทดสอบก่
๔) การฝึกทักษะเพิ่มเติมโดยใช้แบบฝึกเสริม
-ไม่มี-

๑๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕
แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู
น ้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ
เวลา ๓ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและ
ประเมินผล

 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาตอบคาถามหรือทายปัญหาจากภาพที่ครู
นามาให้ดูว่า บุคคลดังกล่าวคือใคร และมีความสาคัญต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไร
 ครูชมเชยตัวแทนกลุ่มที่ตอบคาถามถูกทุกภาพ พร้อมกับอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียน
เข้าใจถึงความสาคัญของผู้บริหารโรงเรียนและชุมชน
 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน
จากหนังสือเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระสาคัญของเรื่องที่ศึกษา
 นักเรียนแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ร่วมกันตอบคาถามในใบงานที่ ๐๓ เรื่อง
ผู้บริหารงานในโรงเรียน
 นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ ๐๓ ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่ม
ฟัง โดยมีครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
 ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ ๐๓
 ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน
จากหนังสือเรียน
 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันอธิบายข้อ
สงสัย
 ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ ๐๔ เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน
 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่ม ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปกิจกรรม
การเรียนรู้ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนาผลงานไปติดที่ป้ายนิเทศ
 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน
ชุมชน
 สังเกตพฤติกรรมการทางาน
 สังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ประเมินผลงานจากใบงาน ๐๓ และ ๐๔
 ประเมินแบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

๑๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

1.
๒.
๓.
๔.





มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
มีจิตสาธารณะ

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกบทบาท หน้าที่ และอานาจในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารงานในโรงเรียน
๒ บอกบทบาทหน้าที่ และอานาจในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารงานในชุมชนได้
๓ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
ทักษะ
๑. ความสามารถในการคิด

- ทักษะการใช้คาจากัดความ

ขอบเขตเนื้อหา
ผู้มีบทบาท อานาจในการตัดสินใจใน
โรงเรียน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มี
บทบาท อานาจในการตัดสินใจในชุมชน
เช่น ผู้นาท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี
มารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาตอบคาถามหรือทายปัญหาจากภาพที่ครูนามาให้ดูว่า บุคคล
ดังกล่าวคือใคร และมีความสาคัญต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไร ครูชมเชยตัวแทนกลุ่มที่ตอบคาถามถูก
ทุกภาพ พร้อมกับอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญของผู้บริหารโรงเรียนและชุมชน
๒. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน จากหนังสือเรียน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายสาระสาคัญของเรื่องที่ศึกษา
ชั่วโมงที่ ๒
๕. นักเรียนจับคู่กัน ๒ คน ให้แต่ละคู่ร่วมกันตอบคาถามในใบงานที่ ๐๓ เรื่อง ผู้บริหารงานในโรงเรียน
๖.นักเรียนแต่ละคูผ่ ลัดกันเล่าผลงานของตนในใบงานที่ ๐๓ ให้สมาชิกอีกคู่หนึ่งภายในกลุ่มฟัง โดยมีครู
ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
๗.ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคาตอบในใบงานที่ ๐๓
๘. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าประวัติและผลงานของบุคคลที่เป็นกานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่นักเรียน
รู้จัก ตามแบบสัมภาษณ์
ชั่วโมงที่ ๓
๙. นักเรียนเล่าเกี่ยวกับประวัติและผลงานของบุคคลที่เป็นกานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่นักเรียนรู้จัก และ
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดสาคัญจากการศึกษาประวัติของท่าน
๑๐.ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชนจากหนังสือเรียน
๑๑.นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษา แล้วผลัดกันอธิบายข้อสงสัย
๑๒.ครูให้นักเรียนแต่ละคนทาใบงานที่ ๐๔ เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน
ขั้นสรุป
๑๓. ครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ การยอมรับความแตกต่างทางด้านความคิด ความเชื่อ ความสามารถและ
การปฏิบัติของบุคคลในสังคม ทาให้สังคมเกิดความสงบสุข
๑๔. นาผลงานมาจัดป้ายนิเทศ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม

ไดคะแนนรอยละ ๗๐ ขึ้นไป

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรู้
๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางาน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
๒. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบหลังเรียน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
๑. การประเมินพฤติกรรมการทางานได้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดในแบบประเมิน
๒. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพบุคคลในโรงเรียนและชุมชน
2. ใบงานที่ ๐๓ และ ๐๔
๓. แบบสัมภาษณ์
๔. หนังสือเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป . ๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
บทสัมภาษณ์บุคคลในโรงเรียนและชุมชน

บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แผนการจัดการเรียนรูบ รู ณาการ : หนวยการเรียนรูท ่ี ๔ คนดีศรีแผนดิน : หนวยยอยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย แผนการจัดการเรียนรูท ่ี ๒ การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ คนดีศรีแผ่นดิน : หน่วยย่อยที่ ๓ วิถีประชาธิปไตย แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การบริหารงานในโรงเรียนและชุมชน
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาไทย และศิลปะ เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๑๑๗
๔.๓/ผ ๒-๐๓
๒-๐๓
บบ ๔.๓/ผ

ใบงานที่ ๐๓

เรื่อง ผู้บริหารงานในโรงเรียน
………………………………………………………..

ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจโรงเรียนของนักเรียนแล้วบันทึกผลลงในแบบ
แบบบันทึกผลการสารวจโรงเรียน
1. โรงเรียนของนักเรียนชื่ออะไร...........................................................................................
2. ผู้มีบทบำทอำนำจในกำรตัดสินใจสูงสุดในโรงเรียนคือใคร...............................................
มีหน้ำที่............................................................................................................................
นักเรียนคิดว่ำ มีผลดีต่อโรงเรียนและนักเรียนอย่ำงไรบ้ำง
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. หัวหน้ำห้องเรียนคือใคร...................................................................................................
มีหน้ำที่............................................................................................................................
ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพควำมประทับใจในผลงำนกำรบริหำรงำนในโรงเรียนของนักเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

ใบงำนที่ ๐๔

บบ๔.๓/ผ
๔.๓/ผ๒-๐๔
๒-๐๔

เรื่อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน
………………………………………………………..

ตอนที่ ๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจหมู่บ้ำนหรือชุมชนของนักเรียนแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก
แบบบันทึกผลการสารวจหมู่บ้านหรือชุมชน
๑. หมู่บ้านหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ชื่ออะไร.........................................................
๒. หมู่บ้านหรือชุมชนมีผู้นาหรือไม่..............................................................................

ถ้ามี ผู้นาหมู่บ้านหรือชุมชนคือใคร..........................................................................
๓. ตาบลหรือแขวงที่นักเรียนอาศัยอยู่ชื่ออะไร..............................................................
๔. ตาบลหรือแขวงมีผู้นาหรือไม่...................................................................................
ถ้ามี ผู้นาตาบลหรือแขวงคือใคร..............................................................................
ตอนที่ 2
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพความประทับใจในผลงานการบริหารงานในชุมชนของนักเรียน

๑๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง นักเรียนเขียนเครื่องหมำย x ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้อง
1. บุคคลใดเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน
ก. โอใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.
ข. หนึ่งเล่นกำรพนันในชุมชน
ค. ปลำชอบพูดคุยกับเพื่อนบ้ำน

6. ข้อใดเป็นหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ก. บริหำรงำนในโรงเรียน
ข. ทำควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน
ค. ทำอำหำรให้นักเรียนรับประทำน

2. ใครเป็นผู้นำระดับโรงเรียน
ก. หัวหน้ำห้อง
ข. ครูประจำชั้น
ค. ผู้อำนวยกำร

7. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ก. ส้มนำสุนัขไปปล่อยที่วัด
ข. แนนปลูกต้นไม้ที่โรงเรียน
ค. หนุ่มขีดเขียนสีข้ำงกำแพงวัด

3. เพรำะเหตุใด ชุมชนจึงต้องมีผู้ปกครอง
8. ใครเป็นผู้ปกครองดูแลคนในตำบล
ก. เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ
ก. อบต.
ข. เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก
ข. กำนัน
ค. เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข
ค. ผู้ใหญ่บ้ำน
4. ใครมีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยใน หมู่บ้ำน
ก. กำนัน
ข. ผู้ใหญ่บ้ำน
ค. นำยอำเภอ

9. ข้อใดคือกำรปฏิบัติตนที่ดีในชุมชน
ก. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข. ปฏิบัติตำมใจตนเอง
ค. ปฏิบัติตำมพ่อแม่สั่ง

5. ข้อใดเป็นหน้ำที่ของกำนัน
ก. ดูแลปกครองหมู่บ้ำน
ข. ลงโทษผู้ที่อยู่ในหมู่บ้ำน
ค. ประสำนงำนกับอำเภอ

10. ใครที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ก. ป้อมเด็ดดอกไม้ในสวนของวัด
ข. น้อยร่วมแสดงควำมคิดเห็นในชุมชน
ค. นกนำขยะที่บ้ำนไปทิ้งข้ำงกำแพงวัด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

๑๒๐
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๒๘

ก
ค
ค
ข
ค
ก
ข
ข
ก
ข

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

ทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

สรุป
การยอมรับฟังผู้อื่น

การตอบคาถาม

การแสดงความ
คิดเห็น

ชื่อ - สกุล

พฤติกรรม

ความสนใจ

ระดับคะแนน

รวม ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๓ = ทุกครั้ง
หมายความว่า
สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๒ = บางครั้ง
หมายความว่า
สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน ๑ = น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า
สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน
๑๑ – ๑๕
ระดับ คุณภาพดี
คะแนน
๖ – ๑๐
ระดับ พอใช้
คะแนน
๐–๕
ระดับ ปรับปรุง
ตั้งแต่
๖ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

๑๒๒
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ วิถปี ระชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ที่

ชื่อ - สกุล

ก่อน
เรียน

หลัง
เรียน

รวม
เฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนน ๗ คะแนนขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน

๑๓๐


 ดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
ชุดการจั
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ผลการทดสอบ
เพิ่ม
ลด

ความ
ก้าวหน้า

หมายเหตุ

๑๒๓

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
คาชี้แจง ใส่เครื่องหมาย  ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
ลาดับที่

คุณภาพการปฏิบัติ

รายการประเมิน

๑

นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง

๒

การนาเสนอมีความน่าสนใจ

๓

ความเหมาะสมกับเวลา

๔

ความกล้าแสดงออก

๕

บุคลิกภาพ น้าเสียงเหมาะสม

๔

๓

๒

๑

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ ชัดเจน
ปฏิบัติงานยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องมาก

=
=
=
=

๔
๓
๒
๑

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

๑๒๔
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชื่อ– สกุล....................................................................................เลขที.่ ....................................ชั้น.......................
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนน
รายการประเมิน
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต

๒. มีวินัย
๓. ใฝ่เรียนรู้

๔. มีจิตสาธารณะ

พฤติกรรมการแสดงออก
๑.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๑.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง
๑.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๒.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
๓.1 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนาไปปฏิบัติได้
๓.2 รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
๓.3 เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา โดยไม่โต้แย้ง
๓.4 ตั้งใจเรียน
๓.5 รู้จักปรับปรุงตนเองในข้อผิดพลาด
๔.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
๔.2 อาสาทางานให้ผู้อื่น
๔.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

คะแนนรวมเฉลี่ย...............................คะแนน
ผลการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ ให้ ๓
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ ๒
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
ให้ ๑
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๑๓๒

 ผ่าน

ระดับการปฏิบัติ
๓ ๒ ๑ ๐

 ไม่ผ่าน

คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

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

๑๓๓

คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๑๓๔

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

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

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

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

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

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

บันทึก

สารบัญ
คำชี้แจง
สำรบัญ
ส่วนที่ ๑
หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ส่วนที่ ๒
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่ ๗
หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอบอุ่น
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอบอุ่น
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอบอุ่น
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ บ้ำนน่ำอยู่
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ บ้ำนน่ำอยู่
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดช่างซ่อม
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดช่างซ่อม
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
ช่างคิดช่างซ่อม
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ แต่งอย่ำงไรให้น่ำดู
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ แต่งอย่ำงไรให้น่ำดู
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ดูแลรักษำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ดูแลรักษำ
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ หนูน้อยนักประดิษฐ์
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓
หนูน้อยนักประดิษฐ์
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เกษตรน่ำรู้

ก
ข
๒
๓
๔
๑๙
๒๐
๒๑

สารบัญ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เกษตรน่ำรู้
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เกษตรกรน้อย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เกษตรกรน้อย
หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ โครงงำนสำนฝัน
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ โครงงำนสำนฝัน
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ โครงงำนของฉันในวันนี้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ โครงงำนของฉันในวันนี้

คาชีแ้ จง
๑. แนวคิดหลัก
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำง
วิชำ โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเป็นแกน และบูรณำกำรกับกลุ่ม
สำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพละศึกษำ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยใช้ทักษะกระบวนกำร
จัดกิจ กรรมที่ห ลำกหลำย ซึ่งนั กเรีย นได้เรีย นรู้ทั กษะกระบวนกำรจำกครูผู้ สอนที่ อธิบ ำย
แนวคิดและองค์ควำมรู้ในช่วงต้นชั่วโมงจำกนั้นจึงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจ
โดยกำรทำงำนแบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมจำกกำรทำกิ จกรรม
เดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษำหน่วยกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
เรียนรู้และเตรียมใบงำนใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษำใบควำมรู้สำหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สื่อ
ประกอบกำรจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู้ สำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่
และกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้สัญลักษณ์
และสี แสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ เป็นรูปดำวสี
ชมพู มี
จำนวน ๒ ดวง
๓.๒ เกม บั ต รค า และบั ต รภาพ ใช้ ป ระกอบกำรเรี ย นรู้ ช่ ว ยสร้ ำ งควำมสนุ ก สนำนเพลิ ด เพลิ น
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้ นประถมศึกษำปีที่ ๑ จัดทำเป็นหน่วยกำร
เรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ นำผลกำร
วิเครำะห์ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้ มำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำร มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนได้พัฒนำกำรเรียนรู้ สมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนได้เกิดคุณลักษณะตำมค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร ในด้ำนกำรดำรง
ตนโดยใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีระเบียบวินัย อดทน เคำรพกฎหมำย และกำรมีสติ รู้คิด
รู้ทำ ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้นี้ให้ละเอียดจัดเตรียมสื่อกำรเรียนรู้ ให้พร้อม ประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียนอย่ ำงต่ อเนื่ อง และสำมำรถปรั บใช้ ให้ สอดคล้ องกั บสภำพแวดล้ อม สถำนกำรณ์ และกำรเรียนรู้ของนั กเรียนได้
สำหรับภำคเรียนที่ ๒ ประกอบด้วย หน่วยกำรเรียนรู้ ๕ หน่วย ดังนี้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เด็กไทยใฝ่ดี
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ โลกสวยด้วยมือเรำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ อำเซียนศึกษำ

๕ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้บู รณำกำร ชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๒ ก ำหนดให้
สอดคล้องกับหน่ วยกำรเรียนรู้ ใน ๑ หน่วยกำรเรียนรู้จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อย แต่ละหน่ วยย่อยประกอบด้วย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนในส่วนของขอบเขตเนื้อหำและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ เขียนขึ้นสำหรับใช้ใน
กำรสอนเป็นชั่วโมง แบ่งเป็นชั่วโมงที่ ๑ ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหำต่อเนื่องกัน สำหรับกิจกรรมกำร
เรียนรู้สื่อ /แหล่งเรียนรู้ และกำรประเมิน แยกตำมเป็นเนื้อหำและองค์ ประกอบของแผน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำร
สอน
๖. สัญลักษณ์ที่ใช้
ในชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสัญ ลักษณ์ พิมพ์ ไว้ในกรอบด้ำนบนมี
ควำมหมำย ดังนี้
บ ๗.๑ / ผ ๑-๐๑

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

ส่วนที่ ๑

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
1
เศรษฐีน้อย
(๔0 ชั่วโมง/ปี)

10
อาเซียนศึกษา

2
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
( 30 ชั่วโมง/ปี )

3
เด็กไทยใฝ่ดี

การเรียนรูบ้ รู ณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
(๓๔0 ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(๓0 ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

7
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๔๐ ชั่วโมง/ปี)

5
โลกสวยด้วยมือเรา
6
เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

(๔๐ ช)

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ภำคเรียนที่ 1
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 สุขภำพดีชีวีเป็นสุข
(25 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเรำเท่ำฟ้ำ
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬำ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภำพดีมีสุข
3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน (20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้ำคนดี
 หน่วยย่อยที่ 2 สังคมน่ำอยู่
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชำธิปไตย
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
(14 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ ๑ ท่องไปในโลกกว้ำง
 หน่วยย่อยที่ ๒ สู่เส้นทำงเศรษฐี
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์ (3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กำเนิดงำนศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนำกำรหรรษำ
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลำศิลป์ไทย
 หน่วยย่อยที่ 4 ภูมิใจในงำนศิลป์

ภำคเรียนที่ 2
1. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธำ
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบตั ิมำเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พำจิตแจ่มใส
2. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรำ
(3๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ำรู้
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชำติ
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซำบกำรเปลี่ยนแปลง
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(16 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่ำงคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 เกษตรกรรมคู่บ้ำน
 หน่วยย่อยที่ 4 สำนฝันให้เป็นจริง
4. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (30 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ่นดินไทยแผนดินทอง
5. หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 10 อำเซียนศึกษำ (15 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ้ำนของของเรำ
 หน่วยย่อยที่ 2 ลักษณะทำงกำยภำพของกลุ่ม
อำเซียน

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วดั ที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- ทรัพยำกรที่นำมำผลิตสินค้ำและบริกำรที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
- ที่มำของรำยได้และรำยจ่ำยของตนเองและ
ครอบครัว
- กำรบันทึกรำยรับรำยจ่ำยของตนเอง
- ผลดีของกำรใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับรำยได้และ
กำรออม
- กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำบริกำรโดยวิธีต่ำง ๆ
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย

มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑

- วิธีกำรและประโยชน์กำรทำงำน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในกำรทำงำน
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒ อย่ำงเหมำะสมกับงำนและประหยัด
- กำรทำงำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓ อย่ำงปลอดภัย
มฐ ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑ - ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวัน
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖

- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน

มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/

- ระบุบทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิก ใน
ครอบครัว

เวลา
(ชั่วโมง)
20

หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๑.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕

สาระการเรียนรู้
- ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยใน
- กำรดูแลรักษำอวัยวะภำยใน
- ธรรมชำติของชีวิตมนุษย์
- บทบำทหน้ำที่ของตนเองและสมำชิกใน
ครอบครัว
- ควำมสำคัญของเพื่อน
- พฤติกรรมที่เหมำะสมกับเพศ
- ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชำย
- กำรควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำยที่วิธีเล่นอำศัยกำรเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
- กำรออกกำลังกำยและเล่นเกมได้ด้วยตนเอง
อย่ำงสนุกสนำน
- ปฏิบัติตำมกฎกติกำและข้อตกลงในกำรเล่น
เกมเป็นกลุ่มสนุกสนำน
- ลักษณะของกำรมีสุขภำพดี
- เลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์
- ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภำพ
- อำกำรและวิธีป้องกันกำรเจ็บป่วย กำร
บำดเจ็บที่อำจเกิดขึ้น
- ปฏิบัติตำมคำแนะนำเมื่อมีอำกำรเจ็บป่วย
และบำดเจ็บ

เวลา
(ชั่วโมง)
25

หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุภาพดีชีวี
เป็นสุข มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

๓

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒.
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๕

สาระการเรียนรู้
- ปฏิบัติตนในกำรป้องกันอุบัติเหตุที่อำจ
เกิดขึ้นทำงน้ำและทำงบก
- ยำสำมัญประจำบ้ำน และกำรใช้ยำตำม
คำแนะนำ
- โทษของสำรเสพติดสำรอันตรำยใกล้ตัวและ
วิธีกำรป้องกัน
- ปฏิบัติตนตำมสัญลักษณ์และป้ำยเตือนของ
สิ่งของหรือสถำนที่ที่เป็นอันตรำย
- อธิบำยสำเหตุ อันตรำย วิธีป้องกันอัคคีภัย
และแสดงกำรหนีไฟ

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๕

- แสดงกำรเคลื่อนไหวที่สะท้อนอำรมณ์ของ
ตนเองอย่ำงอิสระ
๒๐
- ควำมสำคัญของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำ
ที่ตนนับถือ
- พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงกำรออกผนวช
หรือประวัติศำสดำที่ตนนับถือตำมที่กำหนด
- แบบอย่ำงกำรดำเนินชีวิตและข้อคิดจำก
ประวัติสำวก ชำดก/เรื่องเล่ำและศำสนิกชน
- ควำมหมำยและควำมสำคัญ กำรเคำรพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตำมหลักธรรมโอวำทใน
พระพุทธศำสนำ หรือหลักธรรมของศำสนำที่
ตนนับถือตำมที่กำหนด
- กำรทำควำมดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตำมหลักศำสนำ

หน่วย
ที่
๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๗
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป๒/๑

๔

คนดีศรี
แผ่นดิน

มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

สาระการเรียนรู้
- คุณค่ำและสวดมนต์ แผ่เมตตำมีสติที่เป็น
พื้นฐำนของสมำธิในพระพุทธ-ศำสนำ หรือกำร
พัฒนำจิตตำมแนวทำงของศำสนำที่ตนนับถือ
ตำมที่กำหนด
- ศำสนำ ศำสดำ และควำมสำคัญของคัมภีร์
ของศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำอื่นๆ

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวกของ
ศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนในศำสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สำคัญทำงศำสนำ ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
รอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
- งำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
- กำรท่องบทกลอนร้องเพลง เกี่ยวกับศำสนำ
- กำรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์
๒๐
- กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ
และ หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิต ประจำวัน
- กำรปฏิบัติตนตำมมำรยำทไทย
- แสดงพฤติกรรมในกำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ
และกำรปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกต่ำงกัน โดย
ปรำศจำกอคติ
- เคำรพในสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๔

คนดีศรี
แผ่นดิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

5

โลกสวย มฐ. ส ๕.๑
ด้วยมือเรา ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดทีต่ ้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- ควำม สัมพันธ์ของตนเอง และสมำชิกใน
ครอบครัว ในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
- บทบำทหรือผู้มีบทบำท อำนำจในกำร
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน
- ร้องเพลงง่ำย ๆ ที่เหมำะสมกับวัย
๓๐
- สิ่งต่ำงๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ
และทีมนุษย์สร้ำงขึ้น
- ควำมสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่ำงๆรอบตัว
- ทิศหลัก(เหนือ ตะวันออก ใต้ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตำแหน่งสิ่งต่ำงๆในห้องเรียน
- ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ
- สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพที่มีผลต่อควำม
เป็นอยู่ของมนุษย์
- กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตกที่อยู่
รอบตัว
- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
- กำรปฎิบัติตนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่บ้ำน
และชั้นเรียน
- ทักษะกำรทำงำนอย่ำงกระตือรือร้น ตรง
เวลำ ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้
วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ำยๆ

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

5

โลกสวย มฐ ศ๑.๑
ด้วยมือเรา ตัวชีว้ ัดที่ต้องรู้ป.๒/๑
ตัวชี้วัดทีต่ ้องรู้ป.๒/๒

๖

เด็กไทย มฐ. ง ๒.๑
หัวใจ
ตัวชีว้ ัดต้องรู้ ป.๒/๑
สร้างสรรค์
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓

มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- รูปร่ำง ลักษณะและขนำดของสิ่งต่ำง ๆ
รอบตัวในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
- แสดงควำมรู้สึกที่มีต่อธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วำดภำพระบำยสีภำพธรรมชำติตำม
ควำมรู้สึกของตนเอง

เวลา
(ชั่วโมง)
30

๑๔
- สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกสร้ำงมำ
ให้มีรูปร่ำงที่แตกต่ำงกันตำมหน้ำที่ใช้สอย
- กำรสร้ำงของเล่นหรือของใช้อย่ำงเป็น
ขั้นตอน
- ภำพร่ำง ๒ มิติหรือภำพ ๒ มิติ
- กำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เหมำะสมและ
ถูกวิธี
- กำรนำข้อมูลไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
- แหล่งข้อมูล
- กำรรวบรวมข้อมูล
- ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
- กำรรักษำแหล่งข้อมูล
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
- เส้น สี รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓
มิติ
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำว
- ลักษณะและหน้ำที่ของอวัยวะภำยในที่มี
กำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรตำมวัย

หน่วย
ที่
7

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้านของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๒/๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ.ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔

สาระการเรียนรู้
- ทักษะกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อสร้ำง
ลักษณะนิสัยด้ำนควำมประหยัด ปลอดภัย
และสะอำด
- สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีหน้ำที่ใช้
สอยแตกต่ำงกัน มีประโยชน์ในกำรทำให้ควำม
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
- กำรสร้ำงของเล่นหรือของใช้อย่ำงมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์
- รวบรวมข้อมูลที่สนใจจำกแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
- ประโยชน์และกำรรักษำแหล่งข้อมูล
- กำรยอมรับควำมคิด ควำมเชื่อ และกำร
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงกันโดย
ปรำศจำกอคติ
- เคำรพในสิทธิ เสรีภำพของตนเองและผู้อื่น
- วิธีดูแลรักษำอวัยวะภำยใน
- สร้ำงงำนศิลป์ต่ำงๆ โดยใช้ทัศนธำตุที่เน้นเส้น
รูปร่ำง

เวลา
(ชั่วโมง)
1๖

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้

สาระการเรียนรู้

ป.๒/๑
ป.๒/๒
ป.๒/๓
ป.๒/๔
ป.๒/๕
ป.๒/๖
ป.๒/๗
ป.๒/๘

- เส้น สี รูปร่ำง รูปทรงในธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมและงำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ
เช่น งำนวำด งำนปั้น และงำนพิมพ์ภำพ
-กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
- ภำพปะติดจำกกระดำษ
- เนื้อหำเรื่องรำวในงำนทัศนศิลป์และกำรวำด
ภำพถ่ำยทอดเรื่องรำว
- งำนโครงสร้ำงเคลื่อนไหว

ป.๒/๑
ป.๒/๒

- งำนทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันและงำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ป. ๒/๑ - สีสันของเสียงเครื่องดนตรี
ป. ๒/๒ - สีสันของเสียงมนุษย์
ป. ๒/๓ - กำรจำแนกเสียงสูง – ต่ำ ดัง – เบำ ยำว –
สั้น จำกกำรฟัง
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๔ - กำรเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหำในบทเพลง
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕ - กำรเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
- กำรขับร้อง
- ควำมหมำยและควำมสำคัญของเพลงที่ได้ยิน
- เพลงปลุกใจ
- เพลงสอนใจ
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๑ - บทเพลงในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒
- ลักษณะของเสียงร้องในบทเพลง
- ลักษณะของเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบท
เพลง
- กิจกรรมดนตรีในโอกำสพิเศษ
- ดนตรีกับโอกำสสำคัญในโรงเรียน
- ดนตรีกับวันสำคัญของชำติ

เวลา
(ชั่วโมง)
30

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้

สาระการเรียนรู้

ป. ๒/๑ - กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบ
ป. ๒/๒
- กำรนั่ง
ป. ๒/๓
- กำรยืน
ป. ๒/๔
- กำรเดิน
ป. ๒/๕ - เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- หลักและวิธีกำรปฏิบัตินำฎศิลป์
- กำรฝึกภำษำท่ำสื่อควำมหมำยแทน
อำกัปกิริยำ
- กำรฝึกนำฎยศัพท์ในส่วนลำตัว
- กำรใช้ภำษำท่ำและนำฎยศัพท์ประกอบ
จังหวะ
- มำรยำทในกำรชมกำรแสดง กำรเข้ำชมหรือมี
มฐ. ศ ๓.๒
ส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๑ - กำรละเล่นพื้นบ้ำน
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๓
- คุณค่ำของกำรละเล่นพื้นบ้ำน
- ควำมภำคภูมิใจ
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑ - ลักษณะและวิธีกำรของกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยแบบอยู่กับที่ เช่น กระโดด บิดตัว ดึง
ผลัก แบบเคลื่อนที่ เช่น กระโดดเขย่ง ก้ำวชิด
ก้ำว วิ่งตำมทิศทำงที่กำหนดและแบบใช้
อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ ขว้ำง ตี
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๑ - วิธีกำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงง่ำย ๆ เช่น กำร
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒ สอบถำมพ่อเม่ ผู้รู้ในชุมชน
- วิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น กำรประกอบ
อำชีพ กำรแต่งกำย กำรสื่อสำร ประเพณีใน
ชุมชน จำกอดีตถึงปัจจุบัน
- สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

หน่วย
ที่
๙

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ถิ่นไทยวิไล มฐ.ส ๔.๑
ศิลป์
ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดทีต่ ้องรู้ ป.๒/๖

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๒/๑
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

- กำรใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนำคต
- กำรลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง
- กำรสืบค้นวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
ของตนจำกอดีตจนปัจจุบัน
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
- บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชำติ
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทยที่
ภำคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
๑๕
- กำรฝึกปฏิบัติมรรยำทชำวพุทธ เช่น กำร
พนมมือ กำรไหว้ กำรกรำบ กำรนั่ง ยืน เดิน
- กริยำมำรยำทไทยเกี่ยวกับ กำรแสดงควำม
เคำรพ กำรยืนกำรเดิน กำรนั่งกำรพูดกำร
ทักทำย กำรแต่งกำย
- กำรสืบค้นข้อมูลอย่ำงง่ำยๆ เช่น สอบถำมพ่อ
แม่ ผู้รู้ในชุมชน
- วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น กำรทำควำม
เคำรพ อำหำรไทย ภำษำไทย ประเพณี

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
- คุณค่ำของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มี
ต่อสังคมไทย
- ภูมิปัญญำของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๕
ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป. ๒/๗
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

- ตำแหน่งอย่ำงง่ำย และลักษณะทำงกำยภำพ
ของสิ่งต่ำงๆ ที่ปรำกฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง
และภำพถ่ำย เช่น ภูเขำ ที่รำบ แม่น้ำ ต้นไม้
อำกำศ ทะเล
- ภำพปะติดจำกกระดำษ
- กำรเนื้อหำเรื่องรำวในงำนทัศนศิลป์ และกำร
วำดภำพถ่ำยทอดเรื่องรำว
- กฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นเกม เป็นกลุ่ม

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๕

ส่วนที่ ๒

มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรูบ้ ูรณาการ
หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา (จานวน ๑๖ ชัว่ โมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มำตรฐำน ง.๑.๑ เขำใจกำรทำงำน มีควำมคิดสรำงสรรค มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะ
กระบวนกำรแกปญหำ ทักษะกำรทำงำนรวมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึกในกำรใช พลังงำน ทรัพยำกรและสิ่งแวดลอมเพื่อกำรดำรงชีวิต
และครอบครัว
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บอกวิธีกำรและประโยชนกำรทำงำนเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว
ป.๒/๒ ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในกำรทำงำนอยำงเหมำะสมกับงำน
ป.๒/๓ ทำงำนเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยำงปลอดภัย
มำตรฐำน ง ๒.๑ เขำใจเทคโนโลยีและกระบวนกำรเทคโนโลยี ออกแบบและสรำงสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีกำรตำม
กระบวนกำรเทคโนโลยีอยำง มีควำมคิดสรำงสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทำงสรำงสรรคตอชีวิต สังคม
และสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บอกประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน
ป.๒/๒ สรำงของเลน ของใชอยำงงำยโดยกำหนดปญหำหรือควำมตองกำร รวบรวมขอมูล ออกแบบโดย
ถำยทอดควำมคิดเปนภำพรำง ๒ มิติ ลงมือสรำงและประเมินผล
ป.๒/๓ นำควำมรูเกี่ยวกับกำรใชอุปกรณ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใชในกำรสรำงของเลน ของใชอยำงงำย
ป.๒/๔ มีควำมคิดสรำงสรรคอยำงนอย ๑ ลักษณะในกำรแกปญหำหรือสนองควำมตองกำร
มำตรฐำน ง ๓.๑ เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล กำรเรียนรู้
กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน และอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่หน้ำสนใจจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้
ป.๒/๒ บอกประโยชน์และกำรรักษำแหล่งข้อมูล
มำตรฐำน ส ๒.๑ เข้ำใจและปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี มีค่ำนิยมที่ดีงำม และธำรงรักษำประเพณีแล
วัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กติกำ กฎ ระเบียบ และหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ป.๒/๓ แสดงพฤติกรรมในกำรยอม รับควำมคิด ควำมเชื่อ และกำรปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่ำงกันโดย
ปรำศจำกอคติ
ป.๒/๔ เคำรพในสิทธิและเสรีภำพของตนเองและผู้อื่น

มำตรฐำน พ.๒.๑ เขำใจและเห็นคุณคำตนเอง ครอบครัว เพศศึกษำ และมีทักษะในกำรดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ระบุบทบำทหนำที่ของตนเองและสมำชิกในครอบครัว
มำตรฐำน ศ.๑.๑ คิดสรำงสรรคงำนทัศนศิลปตำมจินตนำกำร และควำมคิดสรำงสรรค วิเครำะห วิพำกษ วิจำรณคุณคำ
งำนทัศนศิลป ถำยทอดควำมรูสึก ควำมคิดตองำนศิลปะอยำงอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ สรำงงำนทัศนศิลปตำง ๆ โดยใชทัศนธำตุที่เนนเสนรูปรำง
ป.๒/๔ มีทักษะพื้นฐำนในกำรใชวัสดุ อุปกรณสรำงงำนทัศนศิลป ๓ มิติ

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบานของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หนวยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุ่นจิต
(๒ ชั่วโมง)
บ้ำนเป็นที่อยู่อำศัยของสมำชิก
ในครอบครัว ทุกคนย่อมมีบทบำท หนำที่
ในกำรช่วยกันดูแลรักษำ สิ่งของเครื่องใช
ภำยในบ้ำน รูจัก เลือกใชสิ่งของเครื่องใช
และจัดบ้ำนให้น่ำอยู่

บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกภำยในบ้ำน

หนวยย่อยที่ ๒ ช่างคิดซ่อมแซม
(๔ ชั่วโมง)
กำรรูจักเลือกใช้เสื้อผ้ำเครื่อง แต่งกำยให้
เหมำะสมกับกำลเทศะ ฤดูกำล สถำนที่
รวมทั้งดูแล ทำควำมสะอำด เก็บรักษำ
ซอมแซม เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยของใช้ส่วน
ตัว ใชวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้
เหมำะสมกับงำน นำกลับมำใชใหม่
จะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย และอนุรักษสิ่ง
แวดลอม
กำรเลือกใช้เครื่องแต่งกำย

ส่วนต่ำง ๆ ของภำยในบ้ำน
กำรดูแลเครื่องแต่งกำยและของใช้

กำรจัดบ้ำนให้น่ำอยู่

กำรประดิษฐ์ของเล่นของใช้ส่วนตัว

หนวยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคูบ่ า้ น
( ๖ ชั่วโมง)
กำรรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เกษตรให้เหมำะสมกับ ลักษณะของงำน ทำ
งำนอย่ำงเป็น ขั้นตอนตำมกระบวนกำร
ทำงำนจะ ทำใหกำรทำงำนประสบผลสำเร็จ
มี ควำมปลอดภัย ประหยัดเวลำ กำร ปลูก
พืชสวนครัวไว้รับประทำนเอง เป็นกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และช่วยเหลือครอบครัว
รู้จักเครื่องมือเกษตร

กำรปลูกพืช

หนวยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
(๔ ชั่วโมง)
กำรเรียนรู้โดยโครงงำนเป็นกำร เปิด
โอกำสให้ได้เรียนรู้ตำมควำม สนใจ ควำม
ถนัดและควำมแตกต่ำง ของผู้เรียนอย่ำงลึก
ซึ้งกำรเรียนรู้ โดยโครงงำนจะทำให้ผู้เรียน
ทำงำน อย่ำงมีระบบเป็นขั้นตอน จน เป็น
ลักษณะนิสัยที่ดีในกำรทำงำน
รู้จักโครงงำน

ฝึกปฏิบัติกำรทำโครงงำน

หน่วยย่อยที่ ๑
ครอบครัวอุ่นจิต
(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ โครงงานสานฝน (๒ ชั่วโมง)
- รู้จักโครงงำน

หน่วยย่อยที่ ๔
สานฝันให้เป็นจริง
(๔ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ บ้านน่าอยู่ (๒ ชั่วโมง)
- บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในครอบครัว
- กำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
- บ้ำนและกำรจัดบ้ำน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ โครงงานของฉันในวันนี้
(๒ ชั่วโมง)
- โครงงำนตำมควำมสนใจ

แผนที่ ๒ เกษตรกรน้อย (๓ ชั่วโมง)
- ฝึกปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือ
- ฝึกปฏิบัติกำรปลูกพืช

หน่วยย่อยที่ ๓
เกษตรกรรมคูบ้าน
(๖ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
ช่างคิดซ่อมแซม
(๔ ชัว่ โมง)
แผนที่ ๓ หนูน้อยนักประดิษฐ์
(๒ ชั่วโมง)
- รู้จักของใช้ในชีวิตประจำวัน
- กำรประดิษฐ์ของใช้
- วำดภำพเพื่อสื่อสำร

แผนที่ ๑ งานเกษตรน่ารู้ (๓ ชั่วโมง)
- เครื่องมือเกษตร
- พืช
- กำรวำดภำพเพื่อสื่อสำร

แผนที่ ๑ แต่งอย่างไรให้น่าดู
(๑ ชั่วโมง)
- เสื้อผ้ำและกำรแต่งกำย
- กำรวำดภำพเพื่อกำรสื่อสำร
แผนที่ 2 ดูแลรักษา (1 ชั่วโมง)
- กำรดูแลรักษำเสื้อผ้ำและของใช้ส่วนตัว
- กำรใช้เครื่องมือและกำรดูแลรักษำ
- กำรวำดภำพเพื่อกำรสื่อสำร

หน่วยย่อยที่ ๑
ครอบครัวอุนจิต

สรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อหน่วยย่อย ครอบครัวอุนจิต
จานวนเวลาเรียน ๒ ชั่วโมง

จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๑ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
บ้ำนเป็นที่อยูอ่ ำศัยของสมำชิกในครอบครัว ทุกคนตองมีบทบำทหนำที่ในกำรดูแลรักษำบ้ำนใหสะอำดและสวยงำมอยู่
เสมอจะทำใหบ้ำนนำอยู่ นอกจำกนี้ตองรูจักเลือกใชสิ่งของเครื่องใชภำยในบ้ำนใหเกิดประโยชนอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อเป็นกำร
ประหยัดคำใชจ่ำยของครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ง ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓
มาตรฐาน ง ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ป.๒/๒ ป.๒/๓ ป.๒/๔
มาตรฐาน ง ๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ป.๒/๒
มาตรฐาน ส ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๔ ป.๒/๑ ป.๒/๓ ป.๒/๔
มาตรฐาน พ ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑
มาตรฐาน ศ ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๔ ป.๒/๔
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
สมำชิกในครอบครัวและบทบำทหนำที่ของสมำชิก
พื้นที่ใชสอยภำยในบำนและเครื่องใชในแตละพื้นที่
กำรจัดบำนใหนำอยู่
โครงสร้ำงของหน่ว ย

หน่วยกำร
เรียนรู้ที่
๗

ชื่อหน่วยย่อย

แผนที่

ครอบครัวอุ่นจิต

๑

ชื่อแผน
บำนนำอยู

เวลำ
๒ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุนจิต

ครอบครัวอุ่นจิต
(เวลำ ๒ ชั่วโมง)

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ บ้ำนน่ำอยู่
- สมำชิกในครอบครัวและบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
- พื้นที่ใช้สอยภำยในบ้ำนและเครื่องใชในแต่ละพื้นที่
- กำรจัดบ้ำนให้นำ่ อยู่

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ ๑ ชื่อแผน บ้านน่าอยู่

เวลา

๒

ชั่วโมง

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

๑. สาระสาคัญของแผน
บ้ำนเป็น ที่อยู่อำศัยของสมำชิกในครอบครัว ทุ กคนตองมี บทบำทหนำที่ในกำรดูแลรักษำ บ้ ำนใหสะอำดและ
สวยงำมอยู่เสมอจะทำใหบ้ำนน่ำอยู่ นอกจำกนี้ตองรูจักเลือกใชสิ่งของเครื่องใช ภำยในบ้ำนใหเกิดประโยชนอย่ำงคุ้มค่ำ
เพื่อเป็นกำรประหยัดคำใชจ่ำยของครอบครัว
๒.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรทักทำยสนทนำกับนักเรียนเพื่อสร้ำงควำมสร้ำงควำมสนใจในกำรเรียนรู้และชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรเรียนรู้
ให้นักเรียนทรำบว่ำนักเรียนต้องทำกิจกรรมอะไรบ้ำง
ครูร่วมสนทนำเกี่ยวกับสมำชิกในครอบครัว กำรทำงำนต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว บทบำทหนำที่และกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงำน/กำรทำงำนกลุ่ม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครูต้องเตรียมสิ่งต่อไปนีใ้ ห้พร้อม
๑ การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๓ /ใบควำมรู้
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- สังเกตพฤติกรรม

แนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : ห น่ ว ย ย่ อ ย ที่ ๑ ครอบครัวอุนจิต แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง บ้านน่าอยู่
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๒
แนวทางการจัดการเรียนรู
ขั้นนำ

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
1. รองเพลง , แจงจุดประสงคกำรเรียนรู
2. ทดสอบก่อนเรียน
3. สมำชิกในครอบครัว บทบำทหนำที่และกำรปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว กำรทำงำนต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
4. ศึกษำใบควำมรูที่ ๑ ทำใบงำนที่ ๐๑
ทำใบงำนที่ ๐๒ และ ๐๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู
5. นำผลงำนจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู, สรุปควำมรูที่เรียน
6. ทดสอบหลังเรียน
สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงำน ตรวจแบบทดสอบ

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หน่วยการเรียนรูท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หน่วยย่อยที่ ๑ ครอบครัวอุนจิต แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง บานน่าอยู่
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษาเวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- บทบำทหนำทีข่ องสมำชกิ ในครอบครัว
- กำรปฏิบัติตนในกำรเป็นสมำชกิ ทีด่ ีของ
ครอบครัว
- ส่วนต่ำง ๆ ของบ้ำน
- กำรจัดบำ้ นใหนำอยู่
- กำรวำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด
- งำนปน
จดุ ประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. บอกบทบำทหนำที่และกำรปฏิบัติตน
ในกำรเป็นสมำชกิ ที่ดีของครอบครวั ได้
๒. เลอื กใชและบอกประโยชนของสิ่งของ
เครื่องใช้ภำยในบ้ำนให้หมำะสมกบั งำน
ทักษะ
๑. มีทักษะพื้นฐำนในกำรใชวัสดุอุปกรณ์
สร้ำงงำนทัศนศิลป์ ๓ มิติ
๒. ทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำม
กระบวนกำร
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค
- ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

ชั่วโมงที่ 1
ขัน้ นา
๑. ครูสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับสมำชิกในครอบครัว ให้นักเรียนดูวิดีทัศน์และฝึกร้องเพลง ”
ครอบครัวสุขสันต์” พรอมกัน
๒. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ครูแจงจุดประสงคกำรเรยี นรู้ให้นักเรียนทรำบ
ขัน้ สอน
๔. ครูส นทนำกบั นกั เรียนเกีย่ วกบั กำรทำงำนต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลอื ตนเองและ
ครอบครัว บทบำทหนำทีแ่ ละกำรปฏิบัติตนในกำรเป็นสมำชิกทีด่ ีของครอบครัว
๕. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓ คน ศึกษำใบควำมรทู ี่ ๑ เรื่อง บทบำทหนำทีแ่ ละกำรปฏิบัติตน
ในกำรเป็ นสมำชิกที่ดีของครอบครัว แล้ วปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง บทบำทหน้ำที่
และกำรปฏิบัติตนในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว
6. ให้แต่ละกลมุ นำเสนอผลงำน แลวนำไปติดไวบนป้ำยแสดงผลงำนนกั เรียน
7. ครูซักถำมนักเรียนเกี่ยวกบั สวนต่ำง ๆ ภำยในบ้ำนว่ำประกอบด้วยอะไรบ้ำง(หองรับแขก
หองน้ำ หองครัว เป็นต้น) แลวใหนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังของบ้ำนโดยให้ทำลงในใบ
งำนที่ ๐๒ เรื่องกำรออกแบบแผนผังบ้ำนตำมจินตนำกำร ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำน
ชั่วโมงที่ 2
8. ครูซักถำมนกั เรียนถงึ สิ่งของเครื่องใชทีค่ วรมี อ ยู่ ภ ำยในห้ อ งต่ ำ ง ๆ ของบ้ ำ นให้ นั ก เรี ย นแต่
ละกลุ่ ม ตกลงกั น ว่ ำ จะออกแบบห้ อ งที่ ก ลุ่ ม สนใจอย่ ำ งไร ให้ มี สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ค รบถ้ ว น
โดยทำลงในใบงำนที่ ๐๓ เรื่ อ ง ตกแต่ ง อย่ ำ งไรให้ น่ ำ อยู่
9. นักเรียนแต่ละกลมุ นำเสนอผลงำนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นสรุป
๑๐. ครแู ละนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรทู ไี่ ด้จำกกำรเรยี น กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณทีไ่ ด้จำก
กำรลงมือปฏิบัตงิ ำน
๑๑. นักเรียนทำแบบทดสอบหลงั เรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. แผนภูมเิ พลง ครอบครัวสุขสันต
๒. ใบควำมรทู ี่ ๑ – ๒
๓. ดินน้ำมันสีต่ำง ๆ
๔. เครื่องมือทีใ่ ชในกำรปนดินน้ำมัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อน - หลงั เรียน
๒. เขียนแผนผังบ้ำน
๓. สรำงโมเดลบ้ำน
การวดและประเมนิ ผล
วิธีการ
๑. สงั เกต
๒. ตรวจผลงำน
เครื่องมือ
๑. แบบตรวจผลงำน
๒. แบบประเมินทกั ษะกำรทำงำน
๓. แบบประเมินคณ
ุ ลกั ษณะอันพงึ
ประสงค (ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้)
เกณฑ์การประเมิน
ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน

สื่อการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคำถำมต่อไปนี้ (ข้อละ ๒ คะแนน)
๑.สมาชิกในบ้านของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง
พ่อ มีหน้ำที่……….........……………………………………………………………………………………………
แม่ มีหน้ำที่…………………………………………............………………………………………………………
พี่ มีหน้ำที่…………………………………………………...........…………………………………………………
นักเรียน มีหน้ำที่……………………………………………..........………………………………………………
๒.ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านไม่ทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
….........................................…………………………….
๓.สมาชิกคนใดในบ้านของนักเรียนมีบทบาทและหน้าที่ทาให้บ้านสะอาด
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
๔.ประโยชน์
ของการท…….
างานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองมีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
๕.…………………………
ถ้านักเรียนแต่งชุ…….
ดนักเรียนด้วยตนเองเป็นประจาทุกวันจะเกิดผลดีอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

ตอนที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย × ทับบนตัวอักษร ก ข หรือ ค หน้ำคำตอบที่ถูกที่สุด
๑. บทบาท หมายถึงอะไร
ก. สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
ข. กำรทำหน้ำที่ที่กำหนดไว้
ค. ควำมจำเป็น
๒. ถ้าสมาชิกในบ้านทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเกิดผลดีอย่างไร
ก. ทำให้สมำชิกในบ้ำนมีควำมสุข
ข. ไม่ต้องจ้ำงคนรับใช้
ค. ถูกทั้งสองข้อ
๓. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึงข้อใด
ก. งำนภำยในบ้ำนที่นักเรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ข. กำรซ่อมแซมหน้ำต่ำง
ค. ซ่อมเก้ำอี้ใช้เอง
๔. การทางานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร
ก.บ้ำนสะอำดน่ำอยู่อำศัย
ข.ช่วยแบ่งเบำภำระของสมำชิกในครอบครัว
ค.ถูกทุกข้อ
๕. ไม้กวาดดอกหญ้าควรเก็บรักษาอย่างไร
ก.นำไปแขวนโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น
ข.วำงพิงฝำผนังโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น
ค.วำงรำบกับพื้น

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ตอนที่ ๑
ข้อ ๑
พ่อ มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้ำครอบครัว ต้องออกไปทำงำนนอกบ้ำน เพื่อหำเงินมำเลี้ยง
ครอบครัวและอบรมดูแลลูก ๆ
แม่ มีหน้ำที่ ต้องทำงำนนอกบ้ำน ทำงำนในบ้ำน เช่น ซักผ้ำ ทำอำหำร และอบรมดูแลลูก
พี่ มีหน้ำที่ รักใคร่ ห่วงใยซึ่งกันและกัน มีควำมสำมัคคีกันไม่ทะเลำะเบำะแว้งกัน
นักเรียน มีหน้ำที่ ถ้ำยังเป็นเด็ก มีหน้ำที่ไปโรงเรียน และช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำนเล็ก ๆ น้อยๆ
ข้อ ๒
ถ้ำสมำชิกทุกคนในบ้ำนไม่ทำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเอง บ้ำนไม่มีควำมสุข ขำดควำมเป็น
ระเบียบวินัย ไม่มีควำมสำมัคคี
ข้อ ๓
สมำชิกทุกคนในบ้ำนของนักเรียนมีบทบำทและหน้ำที่ทำให้บ้ำนสะอำด
ข้อ ๔
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน
ข้อ ๕
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

ตอนที่ ๒
๑. ข.
๒. ค.
๓. ก.
๔. ค.
๕. ก.

กำรทำหน้ำที่ที่กำหนดไว้
ถูกทั้งสองข้อ
งำนภำยในบ้ำนที่นักเรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ถูกทุกข้อ
นำไปแขวนโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น

คาชี้แจงประกอบการทาใบงานกลุ่ม

ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธำนและเลขำนุกำรกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
๑. ตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง เขียนชื่อกลุ่มลงในใบงำน
๒. เขียนชื่อ – นำมสกุลของสมำชิกกลุ่มลงในด้ำนหลังของใบงำน
๓. สมำชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมตำมคำชี้แจงในแต่ละใบงำน
๔. นำเสนอผลงำนตำมใบงำนแล้วนำไปติดไว้บนป้ำยนิเทศ

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน
ในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

บ. ๗.๑ / ผ ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง บทบำทหน้ำที่และกำรปฏิบัติตน
เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว แล้วช่วยกันสรุปควำมรู้บันทึกลงในใบงำน
ชื่อกลุ่ม.......................................................................
พ่อ มีหน้าที่.............................…………………………………
.......................................................................................
.......................................................................................

แม่ มีหน้าที่………………………………………………………..……..............
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

ลูก มีหน้าที่………………………………………………………......…………
…………………………………………………………………………………………
………………...................................................................................

ปู่ ย่า ตา ยาย มีหน้าที่……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……..…………….............................................................................................
.

บ. ๗.๑ / ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คาชี้แจง ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบแผนผังห้องนตามจินตนาการ

ชื่อกลุ่ม......................…………..

ใบงานที่ ๐๓ เรื่อง ตกแต่งอย่างไรให้น่าอยู่
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องให้น่าอยู่

บ. ๗.๑ / ผ ๑-๐๓

ชื่อกลุ่ม......…………..

เพลงครอบครัวสุขสันต์

ครอบครัวหนูมีกันอยู่มำกมำย
อยู่ด้วยกันก็รักใคร่กลมเกลียว
หนูรักคุณพ่อกับคุณแม่เท่ำกัน
รักคุณปู่ คุณย่ำ ท่ำนคอยสั่งสอน
หนูรักคุณตำกับคุณยำยเช่นกัน
ทั้งคุณลุง คุณป้ำ น้ำ อำ ก็ใจดี

รวมกันได้ไว้เป็นครอบครัวเดียว
ใกล้ชิดกัน ทุกๆวัน เรำนั้นมีควำมสุข
รักทุกวันตั้งแต่เช้ำจนเข้ำนอน
หวังโตขึ้นอยำกให้เป็นคนดี
ชอบเล่ำนิทำนให้ฟังสนุกดี
พี่น้อง ล้วนมีน้ำใจ

ที่มา: Trueplookpanya.com

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

บ้ำนเป็นที่อยูอ่ ำศัยของเรำ ภำยในบ้ำนมีสมำชิกหลำยคนแต่ละคนมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน
พ่อ เป็นหัวหน้ำครอบครัว ต้องออกไปทำงำนนอกบ้ำนเพื่อหำเงินมำเลี้ยงครอบครัวและ
อบรมดูแลลูก
แม่ บำงครอบครัวแม่ทำงำนนอกบ้ำนหำเงินเลี้ยงครอบครัว บำงครอบครัวแม่ไม่ได้ทำงำน
นอกบ้ำนก็จะทำงำนในบ้ำน ดูแลควำมเป็นอยู่ของสมำชิกในครอบครัว ทำงำนบ้ำน
เช่น ซักผ้ำ ทำอำหำรและอบรมดูแลลูก
ลูก ถ้ำยังเป็นเด็ก มีหน้ำที่ ไปโรงเรียน ตั้งใจเรียนหนังสื อ และช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำนเล็ก ๆ
น้อย ๆ นอกจำกนี้ควรทำตนให้เป็นเด็กดีด้วยกำรปฏิบัติ ดังนี้
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่เถียงผู้ใหญ่ ไม่พูดโกหก
ต้องช่วยทำงำนบ้ำนเท่ำที่ทำได้ เช่น ถูบ้ำน ล้ำงถ้วย ชำม รดน้ำต้นไม้ เลี้ยงน้อง
เก็บของเล่นให้เรียบร้อยปฏิบัติตนเป็นคนดีมมี ำรยำท รู้จักกำรสวัสดี พูดคำสุภำพ
เช่น ขอโทษ ขอบคุณไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ต้องรู้จักช่วยพ่อแม่ประหยัดเรื่องกำรใช้จ่ำย เช่น เก็บเงินใส่กระปุกออมสินซื้อแต่
ของที่มีประโยชน์
รู้จั ก ดู แ ลรั ก ษำสุ ข ภำพอนำมั ย ของตนเองด้ ว ยกำรเลื อ กรั บ ประทำนอำหำรที่ มี
ประโยชน์ หมั่นออกกำลังกำย
กำรอยู่ร่วมกันในครอบครัว นอกจำกสมำชิกทุกคนมีหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบในฐำนะสมำชิก
ครอบครัวแล้ว สมำชิก แต่ละคนยังมีกิจกรรมส่วนตัวที่แตกต่ำงกัน เป็นกิจกรรมที่สมำชิกมี
เสรีภำพในกำรเลือกกระทำได้ตำมควำมสนใจของตนเอง ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่
ตนเองและผู้อื่น บำงเวลำเมื่อสมำชิกทุกคนในครอบครัวได้พบปะกันพร้อมหน้ำ ทำให้สมำชิก
ได้ มีก ำรพู ด คุย ซั กถำม หรือ แสดงควำมคิ ด เห็ น ในเรื่องต่ ำง ๆ ได้ และเมื่อ มี ควำมคิ ดเห็ น
ขัดแย้งกันก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรที่สมำชิกในครอบครัว ต่ำงทำหน้ำที่ของตนเองจะทำ
ให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และไม่ทะเลำะเบำะแว้งกัน

ใบความรู้สาหรับครู
นาที่
คาชี้แจง ใบควำมรู้ฉบับนี้ได้รวบรวมควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบูรณำกำร หน่วยที่ ๗ เรื่องชีวิตสุข
สันต์ในบ้ำนของเรำ ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่ครูต้องนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดหน่วยกำรเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อเป็น
กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ครูผู้สอนจึงได้นำมำบรรจุไว้เพื่อให้ครูได้ศึกษำเป็นเบื้องต้น
กระบวนการกลุ่ม
กระบวนกำรในกำรทำงำนกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้ กำรเลือกหัวหน้ำกลุ่ม กำรกำหนดเป้ำหมำย
หรือวัตถุประสงค์ของงำน วำงแผนกำรทำงำน แบ่งงำนตำมควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ ประเมินผล และปรับปรุงกำรทำงำน
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการทางาน
ประกอบด้วย ควำมซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลำ รอบคอบ
ปลอดภัย คุ้มค่ำ ยั่งยืน สะอำด ประณีต มีเหตุผล มีมำรยำท ช่วยเหลือตนเอง ทำงำนบรรลุเป้ำหมำย
ท ำงำนถู ก วิ ธี ท ำงำนเป็ น ขั้น ตอน ท ำงำนเป็ น ระบบ มี ค วำมคิ ด สร้ำ งสรรค์ มี ป ระสิท ธิภ ำพ รัก ษำ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เป็ น กระบวนกำรที่ ต้ อ งกำรให้ ผู้ เรี ย นได้ เกิ ด ควำมคิ ด หำวิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำอย่ ำ งมี ขั้ น ตอน
กำรสังเกต กำรวิเครำะห์ กำรสร้ำงทำงเลือก และกำรประเมินทำงเลือก
ทักษะการจัดการ
ควำมพยำยำมของบุ ค คลที่ จ ะจั ด ระบบงำน (ท ำงำนเป็ น รำยบุ ค คล) และจั ด ระบบคน
(ทำงำนเป็นกลุ่ม) เพื่อให้ทำงำนสำเร็จตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทักษะกระบวนการทางาน
กำรลงมือทำงำนด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นกำรฝึกวิธีกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งกำรทำงำนเป็น
รำยบุคคล และกำรทำงำนเป็นกลุ่ม เพื่อให้สำมำรถทำงำนได้บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรวิเครำะห์งำน
กำรวำงแผนในกำรทำงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรประเมินผลกำรทำงำน
ทักษะการทางานร่วมกัน
กำรทำงำนเป็นกลุ่ม สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ทำงำนอย่ำง มีกระบวนกำรตำมขั้นตอนกำรทำงำน และฝึกหลักกำรทำงำนกลุ่ม โดยรู้จักบทบำท

หน้ำที่ภำยในกลุ่ม มีทักษะ ในกำรฟัง – พูด มีคุณธรรมในกำรทำงำนร่วมกัน สรุปผล และนำเสนอ
รำยงำน
เทคโนโลยี
เป็นกำรนำควำมรู้ ทักษะและทรัพยำกรมำสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีกำรโดยผ่ำนกระบวนกำรเพื่อแก้ปัญหำสนองควำมต้องกำรหรือเพิ่มควำมสำมำรถในกำรทำงำนของมนุษย์
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน
เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ทำให้ประชำชนรุ่นต่อไปใน
อนำคตต้องประนีประนอม ยอมลดควำมสำมำรถของเขำในกำรที่จะสนองควำมต้องกำรของเขำเอง โดย
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
การออกแบบ (ทางเทคโนโลยี)
เป็นกำรลำดับ ควำมคิดเพื่อพั ฒ นำควำมสำมำรถของมนุษย์ในกำรแก้ปั ญ หำ และสนองควำม
ต้องกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยนำควำมรู้มำใช้กับกระบวนกำรเทคโนโลยี สร้ำงสิ่งของเครื่องใช้ วิธีกำร
หรือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำรงชีวิตและกิจกรรมต่ำงๆ ของมนุษย์
การเลือกใช้เทคโนโลยี
เป็นกำรเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญ หำหรือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์โดยผ่ำนกระบวน
กำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ ที่ดี
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสะอาด
เป็น กระบวนกำร หรือวิธีกำร ที่นำมำใช้พัฒนำ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ วิธีกำร
กระบวนกำร หรื อ กำรบริ ก ำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ หรื อ ควำมเสี่ ย งต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นต้น
ออกแบบและสร้าง
หรื อ ออกแบบและปฏิ บั ติ ก ำร หมำยถึ ง ขั้ น ตอนกำรล ำดั บ ควำมคิ ด เพื่ อ สร้ ำงแนวทำงกำร
แก้ปั ญ หำหรือสนองควำมต้อ งกำรและถ่ ำยทอดควำมคิ ดเป็ น ภำพที่ มี รำยละเอีย ด เพื่ อ นำไปสร้ำงใน
กระบวนกำรเทคโนโลยี โดยเป็นขั้นตอนที่ให้มีกำรออกแบบก่อนกำรสร้ำงชิ้นงำน
ภาพร่าง ๒ มิติ
เป็นภำพที่ประกอบด้วย ด้ำนกว้ำง และ ด้ำนยำว เพื่อนำเสนอแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ หรือ
สนองควำมต้องกำร

ภาพร่าง ๓ มิติ
เป็นภำพที่ ประกอบด้วย ด้ ำนกว้ำง ด้ำนยำว และด้ำนสูง เพื่อน ำเสนอแนวคิดของกำร
แก้ปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำร
แผนที่ความคิด (Concept Mapping)
เป็ น กำรถ่ ำยทอดควำมคิ ด หรือ ข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ ในภำพรวม เพื่ อ แสดงกำรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
เกี่ยวกับเรื่องใด เรื่องหนึ่งระหว่ำงควำมคิดหลัก ควำมคิดรอง และควำมคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน โดยนำเสนอเป็นข้อควำม สัญลักษณ์ หรือภำพ โดยใช้สี และเส้น
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
เป็นควำมสำมำรถทำงสมองมนุษย์ที่คิดได้กว้ำงไกล หลำยแง่มุม หลำยทิศทำง นำไปสู่กำร
คิดประดิษฐ์สิ่งของและแนวทำงกำรแก้ปัญ หำใหม่ ลักษณะกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์มี ๔ ลักษณะ
ประกอบด้วย
๑. ควำมคิดริเริ่ม (originality) คือ ลักษณะควำมคิดที่แปลงใหม่ แตกต่ำงจำกควำมคิดเดิม
ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม ไม่เคยปรำกฏมำก่อน
๒. มี ค วำมคล่ อ งในกำรคิ ด (fluency) คื อ ควำมสำมำรถในกำรคิ ด หำค ำตอบได้ อ ย่ ำ ง
คล่องแคล่วรวดเร็ว และมีปริมำณที่มำกในเวลำจำกัด เช่น ให้ผู้เรียนวำดภำพต่อเติมรูปที่กำหนด ให้
ได้มำกที่สุดภำยในเวลำ 10 นำที
๓. ควำมยื ด หยุ่ น ในกำรคิ ด (flexibility) คื อ ควำมสำมำรถในกำรคิ ด หำค ำตอบได้ ห ลำย
ประเภทและหลำยทิศทำง ดัดแปลงจำกสิ่งหนึ่งไปเป็นหลำยสิ่งได้ เช่น ให้ผู้เรียนบอกวิธีกำรนำขวด
น้ำพลำสติกที่เหลือใช้ นำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ได้บ้ำง
๔. ควำมคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ควำมคิดในรำยละเอียดเพื่อแตกต่ำง หรือ
ขยำยควำมคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ของสมาชิกในครอบครัว

ที่ มา : ตัว ชี้วั ด กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้แ กนกลำงกลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้ก ำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

แบบประเมินผลงาน (ใบงานที่ ๐๑ –๐๓ )
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนของนักเรียนเป็นรำยชั้นเรียนลงในช่องของแต่ละใบงำน โดยตรวจสอบ
จำกรำยกำรต่อไปนี้
ควำมสะอำด
๑ คะแนน
ควำมสวยงำมเรียบร้อย ๑ คะแนน
ถูกต้องตำมเนื้อหำ
๓ คะแนน

กลุ่ม
ที่

ชื่อ-สกุล

๐๑
(๕ )

ใบงานที่
๐๒
๐๓
(๕)
(๕)

๐๔
(๕)

รวม
(๒๐)

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
๑๔ – ๑๕ คะแนน
๑๑ – ๑๓ คะแนน
๘ – ๑๐ คะแนน
น้อยกว่ำ ๘ คะแนน

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินทักษะการทางาน ชั้น ป.๒
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของนักเรียนชั้น ป.๒ จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรทำโมเดล
บ้ำนโดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

๓. ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่ำง ๆได้

ชื่อ - สกุล

๒. ใช้เครื่องมือในกำรทำงำนได้อย่ำง
ปลอดภัย

ที่

๑. ใช้เครื่องมือได้เหมำะสมกับงำนที่ทำ

การสร้างโมเดลบ้าน

รวม

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำน ๒ ข้อ
ผ่ำน ๑ ข้อ

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ทางานร่วมกับผู้อื่นได้)
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมใบงำนที่ ๐๔ และ
กำรทำโมเดลบ้ำนโดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๗ – ๘ ข้อ
ผ่ำน ๕ - ๖ ข้อ
ผ่ำน ๓ – ๔ ข้อ
ผ่ำนน้อยกว่ำ ๓ ข้อ

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

๓. รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

๒. มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน

๑. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

การสร้างโมเดลบ้าน

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

๓. รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

ชื่อ - สกุล

๒. มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน

กลุ่ม
ที่

๑. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

ใบงานที่ ๐๔

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

รวม

ระดับ
คุณภาพ

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคำถำมต่อไปนี้ (ข้อละ ๒ คะแนน)
๑.สมาชิกในบ้านของนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้าง
พ่อ มีหน้ำที่……….........……………………………………………………………………………………………
แม่ มีหน้ำที่…………………………………………............………………………………………………………
พี่ มีหน้ำที่…………………………………………………...........…………………………………………………
นักเรียน มีหน้ำที่……………………………………………..........………………………………………………
๒.ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านไม่ทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
๓.สมาชิ
กคนใดในบ้านของนักเรียนมีบทบาทและหน้าที่ทาให้บ้านสะอาด
……….........................................…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
๔.ประโยชน์
ของการทางานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองมีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
๕.……………………………………………………………………………………………………………………………
ถ้านักเรียนแต่งชุดนักเรียนด้วยตนเองเป็นประจาทุกวันจะเกิดผลดีอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

ตอนที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย × ทับบนตัวอักษร ก ข หรือ ค หน้ำคำตอบที่ถูกที่สุด
๒. บทบาท หมายถึงอะไร
ก. สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ
ข. กำรทำหน้ำที่ที่กำหนดไว้
ค. ควำมจำเป็น
๒. ถ้าสมาชิกในบ้านทาตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะเกิดผลดีอย่างไร
ก. ทำให้สมำชิกในบ้ำนมีควำมสุข
ข. ไม่ต้องจ้ำงคนรับใช้
ค. ถูกทั้งสองข้อ
๓. งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง
ก. งำนภำยในบ้ำนที่นักเรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ข. กำรซ่อมแซมหน้ำต่ำง
ค. ซ่อมเก้ำอี้ใช้เอง
๔. การทางานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร
ก.บ้ำนสะอำดน่ำอยู่อำศัย
ข.ช่วยแบ่งเบำภำระของสมำชิกในครอบครัว
ค.ถูกทุกข้อ
๕. ไม้กวาดดอกหญ้าควรเก็บรักษาอย่างไร
ก.นำไปแขวนโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น
ข.วำงพิงฝำผนังโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น
ค.วำงรำบกับพื้น

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่องครอบครัวอุ่นจิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ตอนที่ ๑
ข้อ ๑
พ่อ มีหน้ำที่ เป็นหัวหน้ำครอบครัว ต้องออกไปทำงำนนอกบ้ำน เพื่อหำเงินมำเลี้ยง
ครอบครัวและอบรมดูแลลูก ๆ
แม่ มีหน้ำที่ ต้องทำงำนนอกบ้ำน ทำงำนในบ้ำน เช่น ซักผ้ำ ทำอำหำร และอบรมดูแลลูก
พี่ มีหน้ำที่ รักใคร่ ห่วงใยซึ่งกันและกัน มีควำมสำมัคคีกันไม่ทะเลำะเบำะแว้งกัน
นักเรียน มีหน้ำที่ ถ้ำยังเป็นเด็ก มีหน้ำที่ไปโรงเรียน และช่วยพ่อแม่ทำงำนบ้ำนเล็ก ๆ น้อยๆ

ข้อ ๒ ถ้ำสมำชิกทุกคนในบ้ำนไม่ทำตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเอง บ้ำนไม่มีควำมสุข ขำดควำม
เป็นระเบียบวินยั ไม่มีควำมสำมัคคี

ข้อ ๓ สมำชิกทุกคนในบ้ำนของนักเรียนมีบทบำทและหน้ำที่ทำให้บ้ำนสะอำด
ข้อ ๔ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน
ข้อ ๕ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน

ตอนที่ ๒
๑. ข.
๒. ค.
๓. ก.
๔. ค.
๕. ก.

กำรทำหน้ำที่ที่กำหนดไว้
ถูกทั้งสองข้อ
งำนภำยในบ้ำนที่นักเรียนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
ถูกทุกข้อ
นำไปแขวนโดยให้ด้ำนที่ใช้กวำดลงพื้น

หน่วยย่อยที่ ๒
ช่างคิดซ่อมแซม

ใบสรุปหนาหนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม
จานวนเวลาเรียน ๔ ชั่วโมง
จานวนแผนการจัดการเรียนรู ๓ แผน
............................................................................................................................. ..............................................
สาระสาคัญของหนวย
กำรรูจกั เลือกใชเสื้อผำเครื่องแตงกำยใหเหมำะสมกับกำลเทศะ ฤดูกำล สถำนที่ รวมทั้งดูแล ทำ
ควำมสะอำด เก็บรักษำ ซอมแซม เสื้อผำเครื่องแตงกำยของใชสวนตัว ใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือใหเหมำะสม
กับงำน นำกลับมำใชใหมจะชวยประหยัดคำใชจำยและอนุรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน ง ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑ , ป.๒/๒
มาตรฐาน ง ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑ , ป.๒/๒ , ป.๒/๓, ป.๒/๔
มาตรฐาน ศ ๑.๑ ตัวชีว้ ัด ป.๓/๖
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
กำรเลือกใช กำรจัดเก็บดูแลเครื่องแตงกำย ประดิษฐของเลน ของใชเปนกำรทำงำนเพื่อชวยเหลือ
ครอบครัวชวยประหยัดรำยจำยสำมำรถทำรำยไดดวยตนเองตำมขัน้ ตอนเพื่อใหงำนสำเร็จลุล วงและปลอดภัย
ดัง นี้
การเลือกใชเครื่องแตงกาย

การดูแลเครื่องแตงกายและของใช

การประดิษฐของเลนของใชสวนตัว
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยย่อย
๗
ช่ำงคิดซ่อมแซม

แผนที่
๑
๒
๓

ชื่อแผน
แต่งอย่ำงไรให้น่ำดู
กำรดูแลรักษำ
หนูน้อยนักประดิษฐ์

เวลำ
๑ ชั่วโมง
๑ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ ช่างคิดช่างซ่อม ( เวลา ๔ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แต่งอย่างไรให้น่าดู
( เวลา ๑ ชั่วโมง)
- เสื้อผ้ำและกำรแต่งกำย
- วำดภำพกำรแต่งกำย

หน่วยย่อยที่ ๒
ช่างคิดซ่อมแซม
( เวลา ๔ ชั่วโมง)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
การดูแลรักษา
(เวลา ๑ ชั่วโมง)
- กำรดูแลรักษำเสื้อผ้ำและของใช้ส่วนตัว
- กำรเก็บ, ซ่อม, ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้เหมำะสมกับงำน
- กำรวำดภำพเพื่อกำรสื่อสำร

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
หนูน้อยนักประดิษฐ์
(เวลา ๒ ชั่วโมง)
- กำรประดิษฐ์ของใช้
- กำรจำแนกของเล่นและของใช้ใน
ชีวิตประจำวันตำมเกณฑ์กำร
จำแนก

คำชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ ชื่อแผน แต่งอยางไรใหนาดู

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญสาคัญของแผน
กำรแตงกำยอยำงเหมำะสมจะชวยเสริมสรำงบุค ลิกภำพของตนเองใหดูดี เรำควรดูแลรักษำเสื้อผำ
เครื่องแตงกำยไวใชนำน ๆ เพื่อชวยครอบครัวประหยัดคำใชจ่ำยโดยที่เรำสำมำรถทำไดด้วยตนเอง
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรแต่งกำยให้เหมำะสม โดยกำรแสดงควำมคิดเห็น
ตำมและร่วมกันอภิปรำยตำมใบงำน
๑ การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- บัตรภำพ
- ใบงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑–๐๓
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน

แนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูท่ี ๑ เรื่อง แตงอยางไรใหนาดู บูรณา
การกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๑ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้
ขัน้ นำ
ขั้นสอน

ขัน้ สรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแจงจดุ ประสงค
๒. ทดสอบก่อนเรียน
๑.
๓. ครูและนักเรียนสนทนำเกี่ยวกับสำเหตุท่เี รำต้องสวมใส่เสื้อผำ

๔. นักเรียนแบงกลุม ๓ คน ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ ปฏิบตั ิกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนศึกษำควำมรูจำกหนังสือเรียนและปฏิบตั ิกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง หนูทำได
๖. ครูสุมนักเรียนออกนำเสนอผลงำน
๗. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๓
๘. นักเรียนทุกคนนำผลงำนไปติดทีป่ ำยนิเทศ แลวคัดเลือกผลงำนที่ชื่นชอบมำกที่สุดโดยทำสัญลักษณ(แลวแตครูกำหนด)ลง
บนผลงำนที่ชื่นชอบ
นักเรียนรวมกันแสดงควำมชนชมตอเจำของผลงำนที่ไดรับกำรคัดเลือก
๙. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคควำมรูท่ไี ดเรียนในวันนี้
สังเกตพฤติกรรม ตรวจผลงำน
ตรวจแบบทดสอบ

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูท่ี ๑ เรื่องแตงอยางไรใหนาดู
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๑ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- เสื้อผ้ำและกำรแต่งกำย
- กำรใช้เส้นวำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด

จดุ ประสงคการเรียนรู ความรู
๑. บอกประโยชนของเสื้อผำได
(ง ๒.๑ ป.๒/๑)
๒. บอกวิธีกำรจัดเก็บเครื่องแตงกำย
ได (ง ๑.๑ ป.๒/๑)
๓. นักเรียนวำดภำพเครื่องแต่งกำยได้
อย่ำงสวยงำม (ศ1.1 ป.๒/๑)
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม / คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์
๑. ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

ขั้นนา
๑ ครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบกอนเรยี น
ขั้นสอน
๓. ครสู นทนำกบั นักเรยี นถงึ สำเหตุที่คนเรำตองสวมใสเสื้อผำ
๔. นักเรียนจับกลุมกลุมละ ๓ คน ใหนักเรียนศึกษำ เรื่อง ประโยชนของเสื้อผำและเครือ่ งแตง
กำยจำกหนงั สือเรยี น แลวทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง รูนะวำทำไมตองใสเสื้อผำและ
เครือ่ งแตงกำย ลงในกระดำษบรูฟ นำไปปดไวในที่จัดแสดงผลงำน
๕. ครสู นทนำกับนกั เรียนเกี่ยวกับกำรเลือกเครื่องแตงกำยใหเหมำะสมกบั โอกำสและฤดกู ำลที่
สวมใส วิธีกำรจดั เก็บเครื่องแตงกำยและขั้นตอนกำรแตงกำยที่ถูกตอง แลวใหนักเรียนจับคู
ศึกษำควำมรเู พิ่มเติมจำกหนังสือเรียนแตละชั้นเรียนแลวปฏิบตั กิ ิจกรรมตำมใบงำน
ที่ ๐๒ เรื่อง หนทู ำได
๖. ครูสมุ นักเรียนแตละชั้นนำเสนอผลงำน
๗. ครูใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง แฟชั่นของฉันในวันนี้ แลว
นำผลงำนปดไวในที่จัดแสดงผลงำน
๘. ใหนักเรียนทกุ คนคดั เลอื กผลงำนท่ชี นื่ ชอบมำกทีส่ ดุ ๑ ชิ้น โดยทำสญ
ั ลกั ษณ (แลวแต
ครูกำหนด) ลงบนผลงำนที่ชนื่ ชอบ นักเรียนรวมกันแสดงควำมชื่นชมตอเจำของผลงำนทีไ่ ด
รับกำรคัดเลือก
ขั้นสรุป
9. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคควำมรจู ำกทไดเรยี นในวนั นี้
10. ทดสอบหลังเรียน
หมายเหตุ หลงั สิ้นสดุ กำรเรียนแลวครูใหนักเรยี นแบงกลุม่ กลมุ ละ ๒ คน มอบหมำยให
นักเรียนจดั เตรยี มวสั ดุ/อุปกรณสำหรบั กำรเรียนในครัง้ ตอไป ดังนี้
- เตรยี มวสั ดุสำหรับซอมแซมเสื้อผำ ประกอบดวย ดำย เข็ม เศษผำ
กระดมุ ไมมีกำน

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. หนังสือเรียน
๒. กระดำษบรูฟ
๓. สไี ม สีเทียน สีน้ำ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ทำแบบทดสอบกอน – หลงั เรียน
๒. ทำแผนที่ควำมคิด
๓. วำดภำพกำรแตงกำย

การวัดและ
ประเมินผล วิธีการ
๑. ตรวจผลงำน
๒. สงั เกต
เครื่องมือ
๑. แบบตรวจผลงำน
๒. แบบสังเกตกระบวนกำรทำงำน
กลุม
๓. แบบประเมินคณ
ุ ธรรมจรยิ ธรรม/
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดใน
แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง รู้นะ…ว่าทาไมต้องใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

บ.๗.๒/ผ ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธำนกลุ่ม ๑ คน เลขำนุกำรกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นผู้นำในกำรทำ
กิจกรรมของกลุ่มตำมขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
๒. หำควำมรู้จำกหนังสือเรียน เรื่อง ประโยชน์ของเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยแล้วช่วยกัน
สรุปองค์ควำมรู้เป็นแผนที่ควำมคิดลงในกระดำษบรู๊ฟพร้อมตกแต่งให้สวยงำม ส่ง
ตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้น

ใบงานที่ ๐๒ เรื่อง หนูทาได้

บ.๗.๒/ผ ๑-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันศึกษำควำมรู้จำกหนังสือเรียนเรื่อง เสื้อผ้าและการแต่งกาย
สรุปควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำเป็นแผนที่ควำมควำมคิดลงในใบงำน นำผลงำนไปติดไว้บน
ป้ำยจัดแสดงผลงำน

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

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง แฟชั่นของฉันในวันนี้

บ.๗.๒/ผ ๑-๐๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนวำดภำพกำรแต่งกำยในโอกำสต่ำง ๆ ที่ตนชอบและ บอก
วัสดุที่นำมำใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกำยโดยวำดลูกศรโยงจำกภำพ
แล้วนำผลงำนไปติดที่ป้ำยนิเทศ

โอกาสที่ใช้…………………………………........................................................................................
ชื่อ…………………………………………….สกุล……………………………………….

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง ช่างคิดซ่อมแซม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ.-.สกุล................................................................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วทำเครื่องหมำย × ทับบนตัว ก ข หรือ ค หน้ำ
คำตอบที่เลือก
๑. เราควรซักผ้าชนิดใดก่อนเป็นลาดับแรก
ก. ผ้ำขำว
ข. ผ้ำสี
ค. ผ้ำที่สกปรกมำก
๒. เหตุใดเราจึงใส่เสื้อผ้าเนื้อบางในฤดูร้อน
ก. เพื่อควำมคล่องตัว
ข. ระบำยอำกำศได้ดี
ค. ทำควำมสะอำดได้ง่ำย
๓. การประดิษฐ์ของเล่นคือการทางานใน
ลักษณะใด
ก. นำเศษวัสดุมำดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ข. ทำสิ่งของง่ำย ๆ
ค. ดัดแปลงสิ่งยำกให้ง่ำย
๔. ข้อใดคือหลักในการเลือกวัสดุมาประดิษฐ์
ของเล่น
ก. ไม่เหมือนใคร
ข. สวยงำม รำคำแพง
ค. หำง่ำยคงทนถำวร
๕. ประโยชน์สาคัญที่ได้จากการประดิษฐ์เศษ
วัสดุคือข้อใด
ก. นำไปขำยได้เงินมำก
ข. จะได้มีของเล่นของใช้ไม่ต้องซื้อ
ค. ประหยัดค่ำใช้จ่ำย

๖. ข้อใดคือชั้นตอนที่ถูกต้องในการทางาน
ประดิษฐ์
ก. ลงมือทำ ออกแบบ ตกแต่ง
ข. ออกแบบ ลงมือทำ ตกแต่ง
ค. ออกแบบ ตกแต่ง ลงมือทำ
๗. หลังจากใช้เศษวัสดุเสร็จแล้วควรทาอย่างไร
ก. เก็บรวมใส่กล่อง
ข. เก็บไปทิ้ง
ค. แยกเก็บเป็นชนิด
๘. ความรู้สึกภูมิใจในผลงานจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใด
ก. หลังจำกทำงำนประดิษฐ์เสร็จแล้ว
ข. ระหว่ำงทำงำนประดิษฐ์
ค. ก่อนทำงำนประดิษฐ์
๙. การทางานประดิษฐ์ควรยึดหลักข้อใด
มากที่สุด
ก. สะดวก
ข. รวดเร็ว
ค. ประหยัด
๑๐. การทางานประดิษฐ์ทาให้เราเป็นคน
อย่างไร
ก. มีควำมเมตตำกรุณำ
ข. มีควำมคิดและทำงำนเป็น
ค. มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง แต่งอย่างไรให้น่าดู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑. ก
๒. ข
๓. ก
๔. ค
๕. ค

๖. ข
๗. ค
๘. ก
๙. ค
๑๐. ข

แบบประเมินผลงาน ชั้น ป..๒.....
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนใช้แบบประเมินผลงำนฉบับนี้บันทึกคะแนนของนักเรียนลงในช่องของแต่ละใบงำนเป็น
รำยชั้นเรียนโดยตรวจสอบจำกรำยกำรต่อไปนี้
ควำมสะอำด
๑ คะแนน
ควำมสวยงำมเรียบร้อย ๑ คะแนน
ถูกต้องตำมเนื้อหำ
๓ คะแนน
เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ที่

ชื่อ-สกุล

๑๔ – ๑๕ คะแนน
๑๑ – ๑๓ คะแนน
๘ – ๑๐ คะแนน
น้อยกว่ำ ๘ คะแนน

ใบงานที่
๐๑
๐๒
๐๓
(๕)
(๕)
(๕)

รวม
(๑๕)

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินพฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทางาน
คาชี้แจง: ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตำมรำยกำรประเมินแล้วทำเครื่องหมำย
ในช่องเมื่อนักเรียนเรียนได้แสดงพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตั้งใจ
ทำงำน

รำยกำรประเมิน
มีควำม
รับผิดชอบ
เพียร
ในกำร
พยำยำม
ทำงำน
ในกำร
ทำงำน

ลง

สรุปผลกำรประเมิน
งำนสำเร็จตำม
เป้ำหมำย

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรำยกำรจึงจะผ่ำนเกณฑ์
................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้)
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมใบงำน
ที่
๐๑ โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๒ ข้อ

ระดับ ดีมำก
ระดับ พอใช้

ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำน ๑ ข้อ

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ

ชื่อ - สกุล

๓. รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

ชั้น

๒. มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน

กลุ่ม
ที่

๑. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

ใบงำนที่ ๐๑

รวม

ระดับ ดี
ระดับ ปรับปรุง

....................................... ผู้ประเมิน
( ________________ )

ระดับ
คุณภำพ

๕๔

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ ชื่อแผน การดูแลรักษา

เวลา ๑ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญสาคัญของแผน
เสื้อผำเครื่องแตงกำยและของใชสวนตัวเปนสิ่งของที่เรำใชอยูเปนประจำเรำไมควรใช้ร่วมกันหรือ
ปะปนกับผูอืน่ ตองดูแ ลรักษำและซอมแซมอยูเ สมอเพื่อ ใหสำมำรถใชไดนำนๆ เปนกำรประหยัดและลด
คำใชจำยของครอบครัว
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในแผนนี้เนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติครูควรดูแลและเอำใจใสในกำรใชวัสดุ/อุปกรณของนักเรียนดวย
เพื่อปองกันอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมและร่วมกันอภิปรำยตำมใบ
งำน
๑ การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- บัตรภำพ
- ใบงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑–๐๓
๓.การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- ประเมินพฤติกรรม

แนวการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูที่ ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา

บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศกึ ษาปที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้

ขัน้ นา

๑. ครูแจงจุดประสงคกำรเรียนรูใหนักเรียนทรำบ

ขั้นสอน

๒. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนำเกี่ยวกับเสื้อผำเครื่องแตงกำยและของใชสวนตัวในชีวิตประจำวันของนักเรียน
๓. แบงกลุมนักเรียนกลุ่มละ ๓ คน ศึกษำใบควำมรูที่ ๑ เรื่อง กำรดูแลเสื้อผำเครื่องแตงกำยและของใชสวนตัว
ทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ดูแลอยำงไรดีใหมีประโยชน
๔. นักเรียนทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรซอมแซมเสื้อผำเครื่องแตงกำย
๕. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง กำรชวยเหลืองำนบำน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงองคควำมรูที่เรียนในวันนี้
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงำน

ขัน้ สรุป
วัดและประเมินผล

หมายเหตุ ครูมอบหมำยภำระงำนให้นักเรียนไดเตรียมตัวสำหรับกำรเรียนครั้งต่อไป

แผนการจดั การเรยี นรูบรู ณาการหนวยการเรียนรูที่ ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศกึ ษาปที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรดูแลรักษำเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย
และของใช้ส่วนตัว
- กำรจัดเก็บ,ซ่อมใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือให้เหมำะสมกับงำน
- กำรใช้เส้นวำดภำพถ่ำยทอดควำมคิด

คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
๑. สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน

สื่อ/แหลงเรียนรู
๑. ใบควำมรู
๒. วสั ดุอุปกรณต์ ำมใบงำนที่ ๐๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑ แผนที่ควำมคดิ
๒ ฝกปฏบิ ัตติ ดิ กระดมุ ไมมีกำน
การวัดและ
ประเมินผล วิธีการ
๑.ตรวจผลงำน
๒.สงั เกตกระบวนกำรทำงำนของ
นักเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบตรวจผลงำน
๒. แบบประเมินทักษะกระบวนกำร
ทำงำน
๓. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
- ทำงำนร่วมกับผู้อื่น
- มุ่งมั่นในกำรทำงำน
เกณฑ์การประเมิน
- ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดใน
เครื่องมือ

๕๖

จดุ ประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. บอกวิธกี ำรดูแลเสื้อผำเครื่องแตง กำย
และของใชสวนตัวได (ง ๑.๑ ป. ป.๒/๑ )
๒. วำดภำพถำยทอดควำมคดิ โดยใชเสน
รูปรำง สีและพื้นผิว (ศ ๑.๑ ป.๒/๖)
ทักษะ
๑. มีทักษะกระบวนกำรในกำรทำงำน
(ง ๑.๑ ป.๒/๒ )

ขั้นนา
๑. ทบทวนควำมรูทเี่ รยี นไปแลวจำกแผนกำรเรยี นรูที่ ๑
ขั้นสอน
๒. ครสู นทนำและซกั ถำมนักเรียนเกี่ยวกับกำรทำงำนเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครวั ในชีวิต
ประจำวันของนักเรียน
๓. แบงกลุม กลุ่มละ ๓ คน ใหนักเรียนศึกษำใบควำมรูที่ ๑ เรื่อง กำรดแู ลเสื้อผำเครื่องแตงกำย
และของใชสวนตัวแลวรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ดูแลอยำงไรดีใหมีประโยชน
โดยเขยี นลงในกระดำษบรูฟตัวแทนนำเสนอหนำชั้น
๔. ครูและนักเรียนรวมกนั สรปุ ควำมรเู รื่องกำรดแู ลเสื้อผำเครื่องแต่งกำยและของใชสวนตัว
๕. ครสู นทนำและซกั ถำมนักเรียนถงึ วิธกี ำรทีจ่ ะดแู ลรักษำเครื่องแตงกำยและเครือ่ งใชสวนตัว
ใหสำมำรถใชประโยชน์ไดอยำงคุมคำใหนักเรียนแตละคนฝกปฏบิ ัติกิจกรรมในใบงำนที่ ๐๒
เรื่อง กำรซอมแซมเสื้อผำเครื่องแตงกำย(กำรติดกระดุมไม่มีกำน)
๖. ครสู นทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับกำรทำงำนเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว ใหนักเรยี น
จับกลุมๆ ละ ๓ คน สงตัวแทนจบั สลำก ดังนี้
ขอควำมในสลำกใบที่ ๑ กำรจัดเก็บอุปกรณกำรเรียน
สลำกใบที่ ๒ กำรทำควำมสะอำดบำน
สลำกใบที่ ๓ กำรทำควำมสะอำดของใชในครัว
สลำกใบที่ ๔ กำรจัดหนงั สือ
สลำกใบที่ ๕ กำรจัดเก็บเสื้อผำ
แลวใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง กำรชวยเหลืองำนบำน (นอกเวลาเรียน)
นำมำตดิ ไวในปำยนิเทศเพื่อแลกเปลีย่ นเรยี นรู
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนรวมกนั สรุปถึงควำมรูทไี่ ดเรียนในวันนี้
หมายเหตุ ครูมอบหมำยใหนักเรียนเตรยี มวัสดุอปุ กรณสำหรบั กำรเรยี นครั้งตอไป (รำยละเอียด
ปรำกฏในแนวกำรจดั กำรเรียนรู้)

สื่อการเรียนรู้

ใบงานที่ ๐๑
บ.๐๗.๒/ผ ๒-๐๑
เรื่อง ดูแลอย่างไรดีให้มีประโยชน์
คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธำนกลุ่ม ๑ คน เลขำนุกำรกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นผู้นำในกำร
ทำกิจกรรมของกลุ่มตำมขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม
๒. ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรดูแลเสื้อผ้ำและเครื่องแต่งกำยและของใช้ส่วนตัว
แล้วช่วยกันสรุปองค์ควำมรู้ลงในกระดำษบรู๊ฟตำมแบบฟอร์มข้ำงล่ำงนี้พร้อม
ตกแต่งให้สวยงำมส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้น
ชื่อกลุ่ม.....................................................................
เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย

กำรดูแล
รักษำ

ของใช้ส่วนตัว

สมำชิกในกลุ่ม ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อ – สกุล........................................................ชั้น....................หัวหน้ำกลุ่ม
ชื่อ – สกุล.........................................................ชั้น....................สมำชิก
ชื่อ – สกุล.........................................................ชั้น....................สมำชิก
ชื่อ – สกุล.........................................................ชั้น....................สมำชิก
ชื่อ – สกุล........................................................ชั้น....................เลขำนุกำร

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

บ.๗.๒/ผ ๒-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนติดกระดุมตำมขั้นตอนที่แนะนำไว้ในใบงำน
รู้จักกระดุมกันก่อนนะ
กระดุมไม่มีก้าน คือ กระดุมที่มีรู ๒ รู หรือ ๔ รู ปรำกฏให้เห็นบนเม็ดกระดุม กำรเย็บ
กระดุมชนิดนี้ จะมองเห็นเส้นด้ำยที่เย็บ

วัสดุ/อุปกรณ์
๑. ด้ำย
๒. เข็ม
๓. เศษผ้ำ
๔. กระดุมไม่มีก้ำน
ขั้นตอนการทา
๑. วำงกระดุมตรงตำแหน่งที่ต้องกำรเย็บใช้ด้ำย ๓ ทบเพื่อให้กระดุมแน่นหนำไม่หลุดง่ำย

๒. แทงเข็มขึ้นรูหนึ่งและแทงลงอีกรูหนึ่ง ทำซ้ำประมำณ ๓ ครั้ง

๓. ใช้เส้นด้ำยพันด้ำนล่ำงเม็ดกระดุม ๓ ครั้งแทงเข็มใกล้เส้นด้ำยลงใต้ผ้ำกำรเย็บซ่อนปม
๓ ครั้ง ตัดด้ำยออก

บ.๐๗.๒/ผ ๒-๐๓
ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง การช่วยเหลืองานบ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ำกลุ่มและเลขำนุกำรของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
ต่อไปนี้
๑. ให้สมำชิกกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มของตนเอง
๒. แต่ละกลุ่มค้นคว้ำหำควำมรู้ตำมชื่อเรื่องที่จับสลำกได้แล้วสรุปควำมรู้เป็นแผนที่
ควำมคิดตำมหัวข้อที่กำหนดข้ำงล่ำงนี้ลงในกระดำษบรู๊ฟ นักเรียนสำมำรถ
ตกแต่ผลงำนให้มีควำมสวยงำมตำมต้องกำร
เรื่อง.....................................................
๑. ควำมสำคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ขั้นตอนกำรทำงำน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ประโยชน์ที่ได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
สมำชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ – สกุล.....................................................ชั้น....................หัวหน้ำกลุ่ม
๒. ชื่อ – สกุล.....................................................ชั้น....................สมำชิก
๓. ชื่อ – สกุล.....................................................ชั้น....................สมำชิก
๔. ชื่อ – สกุล.....................................................ชั้น....................สมำชิก
๕. ชื่อ – สกุล.....................................................ชั้น....................เลขำนุกำร

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว
การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
กำรทำควำมสะอำดเสื้อผ้ำถือว่ำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่ วยให้เสื้อผ้ำสะอำดมองดูใหม่อยู่
เสมอ และสำมำรถใช้งำนได้ยำวนำน โดยใช้น้ำและสำรซักฟอกเพื่อขจัดเหงื่อไคล ฝุ่นละออง
หรือครำบอื่น ๆ ที่เปื้อนเสื้อผ้ำ นอกจำกนี้ กำรจัดเก็บเสื้อผ้ำอย่ำงเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่
จะช่วยให้เกิดควำมสะดวกเมื่อต้องกำรสวมใส่ เสื้อผ้ำที่สะอำดมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภำพ
ให้แก่ผู้สวมใส่ ดังนั้น จึงควรศึกษำและปฏิบัติให้ถูกวิธี ดังนี้
๑. ขณะสวมเสื้อผ้ำต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและกำรถูกของแหลมคมเกี่ยว
๒. เมื่อถอดเสื้อควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ ไม่ควรแขวนไว้บนตะขอหรือตะปูเพรำะจะ
ทำให้เสื้อเสียรูปทรงและฉีกขำดได้ง่ำย แต่ถ้ำเป็นเสื้อกันหนำวไม่ควรแขวนทิ้งไว้ เพรำะว่ำจะ
ทำให้เสื้อยืดเสียรูปทรง
๓. ในกระเป๋ำเสื้อ ไม่ควรใส่ของที่หนักมำก เพรำะจะทำให้กระเป๋ำเสื้อเสียรูปทรงและ
ฉีกขำดเร็ว
๔. เมื่อถอดเสื้อผ้ำออกจำกตัว ควรตรวจดูรอยเปื้อน ถ้ำเสื้อถูกรอยเปื้อนให้รีบขจัดรอย
เปื้อนในทันทีเพรำะว่ำรอยเปื้อนใหม่จะทำควำมสะอำดได้ง่ำยกว่ำปล่อยทิ้งไว้นำน
๕. หำกพบว่ ำเสื้ อ ผ้ ำมี ส่ วนที่ ช ำรุ ด ก่ อ นกำรน ำไปท ำควำมสะอำดควรซ่ อ มแซมให้
เรียบร้อย
๖. เมื่ อประกอบอำหำรหรือท ำกิจกรรมอื่น ๆที่อ ำจท ำให้เสื้อผ้ำเปื้อ น ควรสวมผ้ ำกั น
เปื้อนทุกครั้ง
๗. เสื้อผ้ำที่สวมแล้วและเปียกเหงื่อ ควรแขวนไว้ให้หมดเหงื่อ ดีกว่ำกำรนำผ้ำที่ใช้แล้ว
ถอดใส่ตะกร้ำทันทีเพรำะจะทำให้มีกลิ่นอับชื้นจำกเหงื่อ ควรนำเสื้อผ้ำที่ใช้แล้วแขวนในที่ที่
ลมโกรก หรือแขวนผึ่งไว้ในที่อำกำศปลอดโปร่งเพื่อให้เหงื่อแห้ง
๘. ถุงเท้ำรองเท้ำเมื่อสวมใส่แล้วต้องทำควำมสะอำดทุกครั้ง ถ้ำปล่อยทิ้งไว้จะมีกลิ่นไม่
ควรสวมใส่ซ้ำ เพรำะว่ำจะทำให้เกิดโรคผิวหนังได้ เมื่อชำรุดต้องรีบซ่อมแซมเช่นเดียวกัน
เพรำะรองเท้ำที่ชำรุด จะไม่เหมำะกับเสื้อผ้ำที่สวยงำม เป็นต้น

การทาความสะอาดรองเท้า
รองเท้ำเป็นเครื่องแต่งกำยที่ควรดูแลรักษำและทำควำมสะอำด ทุกครั้งหลังจำก
กำรใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้ำสกปรก เป็นแหล่งเพำะเชื้อโรคนำโรคมำสู่ผู้สวมใส่ และทำ
ให้เท้ำมีกลิ่นเหม็น
การทาความสะอาดรองเท้า มีวิธีกำรทำควำมสะอำด ดังนี้
๑. ถ้ำรองเท้ำเปื้อนโคลน ปล่อยทิ้งไว้ให้โคลนแห้ง จำกนั้นเคำะเศษดินออก ใช้
แปรงขนอ่อนปัดรอยเปื้อนและฝุ่น แล้วแกะเชือกผูกรองเท้ำออก
๒. นำไปซักในน้ำเปล่ำ ใช้แปรงถูกผ้ำขัดรอยเปื้อนที่รองเท้ำและเชือกผูกรองเท้ำ
ออก
๓. นำไปแช่ในน้ำผสมผงซักฟอกประมำณ ๒๐ นำที ใช้แปรงถูผ้ำขัดรอยเปื้อน
ออกให้หมดทั้งภำยในและภำยนอก
๔. ล้ำงน้ำสะอำด ๒-๓ ครั้ง สะบัดน้ำออก ถ้ำเป็นรองเท้ำสีขำว ควรใช้น้ำยำ
เคลือบผ้ำใบสีขำวทำให้ทั่วแล้วนำไปผึ่งแดด หรือใช้กระดำษชำระแปะบนรองเท้ำให้ทั่ว จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้รองเท้ำเกิดรอยด่ำงสีเหลือง
๕. กำรตำกรองเท้ำผ้ำใบ ควรยกหัวรองเท้ำตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้น้ำไหลมำที่ส้น
รองเท้ำ ซึ่งจะช่วยให้แห้งเร็วขึ้น
๖. ซักเชือกผูกรองเท้ำให้สะอำด แล้วนำไปตำกไว้ที่รำวตำกผ้ำ ใกล้ ๆ กับที่ตำก
รองเท้ำ เพื่อสะดวกในกำรเก็บ

แบบประเมินการทางานร่วมกับผู้อื่น
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนตรวจสอบผลงำนของนักเรียนและสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มจำกกำรปฏิบัติ
กิจกรรมใบงำนที่ ๐๑ โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม
นั้น ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ ระดับ ดีมำก
ผ่ำน ๓ ข้อ ระดับ พอใช้

๕. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

๔. รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

ชื่อ - สกุล

๓. มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน

ชั้น

กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น

๒. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

กลุ่ม
ที่

๑. ควำมถูกต้องของเนื้อหำ

ควำมรู้

รวม

ระดับ
คุณภำพ

ผ่ำน ๔ ข้อ
ระดับ ดี
ผ่ำน ๑ – ๒ ข้อ ระดับ ปรับปรุง

................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินทักษะการทางาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมใบงำนที่ ๐๓ โดยทำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ ระดับ ดีมำก
ผ่ำน ๓ ข้อ ระดับ พอใช้

๕. ผลงำนมีควำมประณีต เรียบร้อย

ชื่อ - สกุล

๒. ใช้เครื่องมือทำงำนได้อย่ำง
ปลอดภัย
๓. ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมขั้นตอนกำร
ทำงำน
๔. ทำงำนได้บรรลุเป้ำหมำย

ที่

๑. ใช้เครื่องมือทำงำนได้เหมำะสม

กำรติดกระดุมไม่มีก้ำน

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ผ่ำน ๔ ข้อ
ระดับ ดี
ผ่ำน ๑ – ๒ ข้อ ระดับ ปรับปรุง
................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินพฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทางาน
คาชี้แจง: ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตำมรำยกำรประเมินแล้วทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
เมื่อนักเรียนเรียนได้แสดงพฤติกรรมตำมตัวบ่งชี้

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ตั้งใจ
ทำงำน

รำยกำรประเมิน
มีควำม
รับผิดชอบ
เพียร
ในกำร
พยำยำม
ทำงำน
ในกำร
ทำงำน

สรุปผลกำรประเมิน
งำนสำเร็จตำม
เป้ำหมำย

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรำยกำรจึงจะผ่ำนเกณฑ์
................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

คำชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๓ ชื่อแผน หนูนอยนักประดิษฐ

เวลา ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญสาคัญของแผน
งำนประดิษฐ์เปนกำรนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใชมำประกอบเปนของใชใหมๆ ตำมควำมตองกำร
ซึ่ง ในกำรทำงำนตองมีกำรออกแบบและวำงแผนกำรทำงำนเพื่อใหผลงำนสำเร็จ ตำมเปำหมำยเปนกำร
ประหยัดและลดคำใชจำยของครอบครัวไดดวย
๒. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในแผนนี้เนนย้ำใหนักเรียนนำวัสดุเหลือใชมำประดิษฐเปนของใชตำงๆ แตตองคำนึง ถึงอัน ตรำย
จำกวัส ดุเ หลือ ใชดวยนอกจำกนี้ครู ค วรดูแ ลและเอำใจใสในกำรใชวั ส ดุ /อุ ป กรณของนักเรียนดวยเพื่อปอง
กันอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมและร่วมกันอภิปรำยตำมใบ
งำน
๑ การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- ใบงำน
- แบบทดสอบหลังเรียน
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑–๐๒
๓.การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการหนวยการเรียนรูท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นนา
ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทบทวนควำมรูเดิม
2. ครูแจงจุดประสงคกำรเรียนรูใหนักเรียนทรำบ

๓. ครูและนักเรยี นสนทนำเกี่ยวกับของเลนของใชชีวิตประจำวันใหนักเรียนชวยกันบอกชื่อของเลนของใชเหลำนั้น
ครูบันทึก
คำตอบของนักเรียนไวบนกระดำน
๔. ปฏิบตั ิกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรจำแนกแจกแจง
๕. ทำใบงำนที่ ๒ เรื่อง กำรประดิษฐกลองใสของใช แลวจัดแสดงผลงำน
๖. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคควำมรูท่ไี ดเรียนในวันนี้
๗. ครูมอบหมำยใหนักเรียนทำใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง ฝไมลำยมือ เปนกำรบำน
8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
สังเกตพฤติกรรม
ตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ หนวยการเรียนรูท่ี ๗ ชีวิตสุขสันตในบานของเรา : หนวยยอยที่ ๒ ชางคิดซอมแซม แผนการเรียนรูท่ี ๓ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
บูรณาการกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรประดิษฐ์ของใช้
- กำรจำแนกของเล่นของใช้ในชีวิต
ประจำวันตำมเกณฑ์กำรจำแนก

คุณ ธรรม จริย ธรรม/คุ ณ ลั กษณะที่พึ ง
ประสงค์
๑. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. ลักษณะนิสัยที่ดีในกำรทำงำน



ครูและนักเรียนรวมกันสรุปควำมรทู ี่ไดจำกกำรทำกจิ กรรม

ชั่วโมงที่ ๒
๕. ครสู นทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับกำรนำสงิ่ ของเครื่องใชที่สำมำรถนำกลับมำใชซ้ำหรือดัดแปลง
เปนของใชใหมไดซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยสี ะอำด ใหนักเรยี นยกตัวอยำงสงิ่ ของเครื่องใช
เหลำนั้นตำมประเภทกำรนำไปใช (ใชซ้ำ ดัดแปลงเปนของใชใหม (ครูบันทึกคำตอบของ
นักเรียนบนกระดำน
๖. ครนู ำตัวอยำงของเลน ของใชทีท่ ำจำกวัสดุเหลอื ใช(ภำพหรอื ของจริง)ใหนักเรียนดูและ
ซักถำมถึงควำมพรอมในกำรเตรยี มวสั ดุทไี่ ดมอบหมำยใหนักเรยี นนำมำ
๗. ใหนักเรยี นปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรประดิษฐกลองใสของใช
ขัน้ สรุป
๘. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปองคควำมรจู ำกที่ไดเรยี นในวนั นี้
๙. ครูมอบหมำยใหนักเรียน ทำใบงำนที่ ๐๓ เรื่อง ฝไม ลำยมือเปนกำรบำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. กระดำษบรูฟ
๒. วัสด/ุ อุปกรณตำมใบงำนที่ ๐๒
๓. สีไม สเี ทียน สีน้ำ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. วำดภำพของเลนของใช
๒. ประดิษฐกลองใสของใช
๓. ออกแบบของเลนของใชตำมควำม
สนใจ
การวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑.ตรวจผลงำน
๒.สังเกตกำรทำงำน
เครื่องมือ
๑.แบบตรวจผลงำน
๒.แบบสังเกตทักษะกำรทำงำน
๓,.แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม/
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดใน
แบบประเมิน

๘๔

จดุ ประสงคการเรียนรู ความรู
๑. สรำงของเลนของใชโดยถำยทอด
เปนภำพ ๒ มิตไิ ด
(ง ๒.๑ ป.๒/๒, ป.๒/๒ , ป.๒/๓ ป.
๒/๔ ศ.๑.๑ ป.๒/๑ ป.๒/๖ ป.
๒/๘)
๒. ทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำม
กระบวน กำรทำงำน

ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑ ทบทวนควำมรูเดมิ ที่เรยี นจำกแผนกำรเรยี นรูที่ ๑ – ๒
ขั้นสอน
๒. ครซู ักถำมนักเรยี นเกี่ยวกับของเลน ของใชในชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนชวยกันบอกชอื่ ของเลน
ของใชเหลำนั้น ครูบันทึกคำตอบของนักเรียนไวบนกระดำน
๓. แบงนักเรียนเปนกลุม ๆ ละ ๓ คน ใหนักเรียนชวยกันทำกจิ กรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำร
จำแนกแจกแจงโดยใหนักเรียนจำแนกประเภทของเลนของใช (ทีค่ รูบันทึกไวบนกระดำน)
ตำมวัสดุทใี่ ชทำสิ่งของเหลำนั้นโดยวำดภำพลงในกระดำษบรูฟ แตละกลมุ นำเสนอผลงำนแลว
นำไปติดไวในที่จัดแสดงผลงำนนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง จาแนกแจกแจง

บ ๗.๒ / ผ ๓-๐๑

คาชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธำนกลุ่ม ๑ คน เลขำนุกำรกลุ่ม ๑ คน เพื่อเป็นผู้นำในกำร
ทำกิจกรรมของกลุ่มโดยให้สมำชิกในกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมตำมขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ตั้งชื่อกลุ่ม
๒. จำแนกของเล่นของใช้ที่ครูบันทึกไว้บนกระดำนโดยตำมประเภทของวัสดุที่ใช้
ทำสิ่งของเหล่ำนั้นพร้อมวำดภำพประกอบลงในกระดำษบรู๊ฟตกแต่งให้สวยงำม
๓. ส่งตัวแทนนำเสนอหน้ำชั้น

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

ใบงานที่ ๐๒
การประดิษฐ์กล่องกระดาษใส่ของใช้

บ ๗.๒ / ผ ๓-๐๒

คาชี้แจง: ให้นักเรียนประดิษฐ์กล่องกระดำษใส่ของใช้ตำมขั้นตอนข้ำงล่ำงนี้
วัสดุอุปกรณ์
๑.กล่องกระดำษ
๒. กรรไกร
๓. ริบบิ้น
๔. กระดำษนิตยสำร
๕. กำว
๖. มีดคัดเตอร์
รูปภำพ : www.p-dit.com

วิธีทา
๑. ทำควำมสะอำดกล่องให้เรียบร้อย
๒. วัดกระดำษที่ต้องกำรห่อกล่องให้มีควำมสูงเท่ำกับขนำดของกล่องและเพิ่มขนำดควำมสูง
อีกประมำณ ๒ เซนติเมตรแล้วขีดเส้นร่ำงไว้
๓. วัดควำมยำวของกระดำษให้มีขนำดเท่ำเส้นรอบกล่องและเพิ่มควำมยำวอีกประมำณ ๑
เซนติเมตร แล้วขีดเส้นร่ำงแล้วตัดกระดำษตำมขนำดที่วัดไว้
๔. ทำกำวด้ำนนอกของกล่องให้ทั่วแล้วนำกระดำษที่ตัดไว้ห่อรอบกล่อง
๕. ตัดควำมสูงของกระดำษส่วนที่เหลือตรงมุมกล่องทั้ง ๔ ด้ำนให้พอดีกับกล่อง
๖. ทำกำวบนกระดำษส่วนที่เหลือ (ข้อ ๖) แล้วพับเข้ำด้ำนในกล่อง
๗. ส่วนฝำของกล่องทำเช่นเดียวกับตัวกล่อง ตำมข้อ ๒ – ๗
๘. ใช้ริบบิ้นติดเป็นสำยกล่องสองชิ้น (สังเกตได้จำกรูปด้ำนบน) ติดกำวให้แน่น (ทำเป็นสำย
สะพำย)
๙. นำริบบิ้นอีกเส้น ผูกตรงขอบกล่อง ผูกโบว์สวย ๆ นำไปใส่ของกระจุกกระจิกหรือเป็น
กล่องของขวัญก็ได้
.

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง ฝีไม้ลายมือ

บ ๗.๒/ผ ๓-๐๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบของเล่นของใช้ตำมควำมสนใจจำนวน ๑ ชิ้นงำน โดย
วำดภำพประกอบและบอกวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมขั้นตอนกำรทำลงในใบงำน
ชื่อชิ้นงาน..........................................................................

เหตุผลที่เลือกทางานชิ้นนี้
…………………………………………………………………...........…………..…………………………………………………………

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการทา
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ประโยชน์ที่ได้รับ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ชื่อ – สกุล.............................................................................เลขที่...................

แบบประเมินทักษะการทางาน ชั้น ป.............
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๒
โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

๕. ผลงำนมีควำมประณีต เรียบร้อย

๔. ทำงำนได้บรรลุเป้ำหมำย

๓. ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรทำงำนได้ถูกต้อง

ชือ่ - สกุล

๒. ใช้เครื่องมือทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย

ที่

๑. ใช้เครื่องมือทำงำนได้เหมำะสม

ใบงำนที่...........................

รวม

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ ระดับ ดีมำก ผ่ำน ๔ ข้อ
ระดับ ดี
ผ่ำน ๓ ข้อ ระดับ พอใช้ ผ่ำน ๑ – ๒ ข้อ ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
(.............................................)

แบบประเมินลักษณะนิสัยทีด่ ีในการทางาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนตรวจผลงำนของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๓ แล้วทำเครื่องหมำย
 ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ

ระดับ ดีมำก
ระดับ พอใช้

๕. มีกำรเลือกใช้วัสดุอย่ำงประหยัด

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำน

๓. ควำมคุ้มค่ำของผลงำน

ชื่อ - สกุล

๒. มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

ที่

๑. มีเหตุผลในกำรเลือกทำชิ้นงำน

ใบงำนที่ .........

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ผ่ำน ๔ ข้อ
ระดับ ดี
ผ่ำน ๑ – ๒ ข้อ ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง ช่างคิดซ่อมแซม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อ.-.สกุล................................................................................................................
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วทำเครื่องหมำย × ทับบนตัว ก ข หรือ ค หน้ำ
คำตอบที่เลือก
๑. เราควรซักผ้าชนิดใดก่อนเป็นลาดับแรก
๖. ข้อใดคือชั้นตอนที่ถูกต้องในการทางาน
ก. ผ้ำขำว
ประดิษฐ์
ข. ผ้ำสี
ก. ลงมือทำ ออกแบบ ตกแต่ง
ค. ผ้ำที่สกปรกมำก
ข. ออกแบบ ลงมือทำ ตกแต่ง
๒. เหตุใดเราจึงใส่เสื้อผ้าเนื้อบางในฤดูร้อน
ค. ออกแบบ ตกแต่ง ลงมือทำ
ก. เพื่อควำมคล่องตัว
๗. หลังจากใช้เศษวัสดุเสร็จแล้วควรทาอย่างไร
ข. ระบำยอำกำศได้ดี
ก. เก็บรวมใส่กล่อง
ค. ทำควำมสะอำดได้ง่ำย
ข. เก็บไปทิ้ง
๓. การประดิษฐ์ของเล่นคือการทางานใน
ค. แยกเก็บเป็นชนิด
ลักษณะใด
๘. ความรู้สึกภูมิใจในผลงานจะเกิดขึ้น
ก. นำเศษวัสดุมำดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
ในช่วงเวลาใด
ข. ทำสิ่งของง่ำย ๆ
ก. หลังจำกทำงำนประดิษฐ์เสร็จแล้ว
ค. ดัดแปลงสิ่งยำกให้ง่ำย
ข. ระหว่ำงทำงำนประดิษฐ์
๔. ข้อใดคือหลักในการเลือกวัสดุมาประดิษฐ์
ค. ก่อนทำงำนประดิษฐ์
ของเล่น
๙. การทางานประดิษฐ์ควรยึดหลักข้อใด
ก. ไม่เหมือนใคร
มากที่สุด
ข. สวยงำม รำคำแพง
ก. สะดวก
ค. หำง่ำยคงทนถำวร
ข. รวดเร็ว
๕. ประโยชน์สาคัญที่ได้จากการประดิษฐ์เศษ
ค. ประหยัด
วัสดุคือข้อใด
๑๐. การทางานประดิษฐ์ทาให้เราเป็นคน
เฉลยแบบทดสอบหลั
งเรีายงไร
น
ก. นำไปขำยได้เงินมำก
อย่
หน่ไวม่ยการเรี
สันมีต์คในบ้
านของเราณำ
ข. จะได้มีของเล่นของใช้
ต้องซื้อยนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขก.
วำมเมตตำกรุ
่าดู ำงำนเป็น
ค. ประหยัดค่ำใช้จ่ำย หน่วยย่อยที่ ๒ เรื่อง แต่งข.อย่มีาคงไรให้
วำมคินดและท
ค. มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๑. ก
๒. ข
๓. ก
๔. ค
๕. ค

๖. ข
๗. ค
๘. ก
๙. ค
๑๐. ข

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง เกษตรกรรมคู่บ้าน

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๓
จานวนเวลาเรียน ๖ ชั่วโมง

เกษตรกรรมคู่บ้าน
จานวนแผนการจัดการเรียนรู้ ๒

แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กำรรู้จักเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเกษตรให้เหมำะสมกับลักษณะของงำน ทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน
ตำมกระบวนกำรทำงำนจะทำให้กำรทำงำนประสบผลสำเร็จ มีควำมปลอดภัย ประหยัดเวลำ กำรปลูกพืชสวนครัว
ไว้รับประทำนเองเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยและช่วยเหลือครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
มฐ, ง ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๕
มฐ. ส ๒.๒ ตัวชี้วัด ป.๒/๓
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก

เครื่องมือในงานเกษตร

การปลูกพืช

ฝึกปฏิบัติการปลูกพืช

โครงสร้างของหน่วย
หน่วยที่ ชื่อหน่วยย่อย
๗

แผนที่

เกษตรกรรมคู่ แผนที่๑
บ้ำน
แผนที่๒

ชื่อแผน
งำนเกษตรน่ำรู้
เกษตรกรน้อย

จำนวน (ชั่วโมง )
๓ ชั่วโมง
๓ ชัว่ โมง

หมาย
เหตุ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านเรา
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บา้ น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เกษตรน่ารู้ (๓ ชั่วโมง)
- เครื่องมืองำนเกษตร
- จำแนกประเภทของเครื่องมือ
- จำแนกประเภทของพืช
- ขั้นตอนกำรปลูกพืช
หน่วยย่อยที่ ๓
เกษตรกรรมคู่บ้าน
( เวลา ๖ ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เกษตรกรน้อย (๓ ชั่วโมง)
- กำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือกำรเกษตร
- กำรปลูกพืชและกำรบำรุงรักษำ

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน งานเกษตรน่ารู้

เวลา ๓ ชั่วโมง

สาระสาคัญของแผน
เครื่องมือเกษตรมีหลำยชนิดแต่ละชนิดทำจำกวัสดุที่แตกต่ำงกันและเครื่องมือเหล่ำนี้ถูกออกแบบ
มำเพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน ดังนั้นควรเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องและเหมำะสมกับงำน เรำต้อง
ระมัดระวังกำรใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ตนเองและผู้อื่น พืชที่เรำรู้จักมีหลำยชนิด เรำสำมำรถ
จำแนกพืชเป็นประเภทโดยใช้เกณฑ์ต่ำง ๆ กำรปลูกพืชไม่ว่ำจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ หรือผักสวนครัว สำมำรถ
ทำได้เองที่บ้ำน เป็นกำรช่วยครอบครัวประหยัดรำยจ่ำย ที่สำคัญทำให้สมำชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน
เกิดสัมพันธ์ที่ดีภำยในครอบครัว กำรปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทำนจะทำให้ผู้ปลูกได้รับประทำนผักสดที่
อุดมด้วยวิตำมินและเกลือแร่ต่ำงๆ มีควำมปลอดภัยจำกสำรเคมี ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน ถ้ำปลูกมำกมีเหลือก็
จำหน่ำยได้ และสำมำรถยึดเป็นอำชีพได้ ถ้ำเรำจะปลูกพืชให้ได้ผลเรำต้องรู้จักวิธีกำรบำรุงดูแลรักษำให้พืช
เหล่ำนั้น เจริญ เติบโตด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ครูถำมนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร กำรจำแนกเครื่องมือเกษตร กำรจำแนกพืชชนิดต่ำงๆ และ
วิธีกำรปลูกพืช
แบ่งกลุ่มนักเรียน ตำมควำมเหมำะสม ปฏิบตั ิกิจกรรมศึกษำใบควำมรู้และ ทำใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมรู้ที่เรียนในวันนี้
๑.การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เครื่องมือเกษตรของจริง
- กระดำษบรู๊ฟ
- ใบงำน
๒ .ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๑ – ๒
๓.การวัดและประเมินผล
- ทดสอบก่อนเรียน
- ซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร และวิธีกำรปลูกพืช
- สังเกตพฤติกรรมกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
- ตรวจผลงำน /ตรวจทดสอบก่อนเรียน

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา : หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เกษตรน่ารู้
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สังคม เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นนา
ขั้นสอน

๑.ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒.ทดสอบก่อนเรียน
๓.ครูใหนักเรียนดูเครื่องมือเกษตร (ของจริงหรือรูปภำพ)
๔.ศึกษำใบควำมรูที่ ๑ ทำใบงำนที่ ๐๑
๕.ศึกษำใบควำมรูที่ ๒ ทำใบงำนที่ ๐๒
๕.ครูและนักเรียนสรุปควำมรูที่เรียนในวันนี้มอบหมำยงำนให้นักเรียนเตรียมงำนสำหรับกำรเรียนครั้งต่อไป
ทดสอบก่อนเรียน
ซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตรกำรจำแนกเครื่องมือเกษตรกำรจำแนกพืชชนิดต่ำงๆและวิธีกำรปลูกพืช
สังเกตกำรณ์กำรทำกิจกรรม
สังเกตพฤติกรรมกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ตรวจผลงำน
ตรวจทดสอบก่อนเรียน

๑๐๑

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา: หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เกษตรน่ารู้
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สังคม เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในกำร
ทำงำนเกษตรได้ตรงกับลักษณะของ
งำนได้อย่ำงปลอดภัย (ง ๑.๑
ป.๒/๒ )
๒. วำดภำพระบำยสีตำมควำมรู้สึก
ของตนเอง (ศ ๑.๑ ป.๒/๕)
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
๑. ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

สื่อ / แหลงเรียนรู
๑. ใบควำมรูที่ ๑ – ๒
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. วำดภำพเครื่องมือเกษตร
๒.กำรปลูกพืช

ขั้นสอน
๓. ครใู หนักเรียนดูเครื่องมอื เกษตร (ของจริงหรือรูปภำพ) ใหนักเรียนดูแลวสนทนำเกยี่ วกบั ชอื่
ของเครื่องมือ และกำรใชงำน แล้วทำใบงำนที่ ๐๑
ชั่วโมงที่ ๒
๔. แบ่งกลุ่มนกั เรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง เครื่องมือในงำนเกษตร แล้วช่วยกันทำใบงำนที่
๐๑ เรื่องเครื่องมือเกษตรน่ำใช้ ล งในกระดำษบรูฟสงตัวแทน นำเสนอหนำชั้นเรียน
๕. แบงกลุม นักเรียน
กำรศึกษำใบควำมรูที่ ๒ เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้ แลวใหชวยกนั ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่องพืช
ที่ฉันต้องกำรปลูก ลงในกระดำษบรูฟสงตัวแทนนำเสนอหนำชั้นเรียน
ชั่วโมงที่ ๓
๖. นักเรียนศึกษำเกี่ยวกับใบควำมรู้ที่ ๓ กำรดูแลรักษำพืชที่ปลูก แล้วทำใบงำนที่๐๓ เรื่อง
กำรดูแลรักษำพืชที่ปลูก ลงในกระดำษบรูฟ สงตัวแทนนำเสนอหนำชั้น
ขนั้ สรุป
๗. ครูและนักเรียนรวมกันสรปุ องคควำมรทู ี่ไดเรยี นในวันนี้และ ครูมอบหมำยใหนักเรียน
เตรียมพนั ธุพืชทีน่ ักเรียนตองกำร ปลกู จำกใบงำนที่ ๐๒ เพือ่ ฝก ปฏิบัติในครั้งต่อไป

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑. สังเกต
๒. ตรวจผลงำน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตกำรทำงำน
๒. แบบตรวจผลงำน
เกณฑ์การประเมิน
- ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดใน
แบบประเมิน

๑๐๒

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- เครื่องมืองำนเกษตร
- ประเภทของเครื่องมือ
- ประเภทของพืช
- กำรปลูกพืช

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ชั่วโมงที่ ๑
ขั้นนา
๑. ทดสอบก่อนเรยี น
๒. ครูแจงจุดประสงคใหนักเรียนทรำบ

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่าใช้

บ ๗.๓ / ผ ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพเครื่องมืองำนเกษตรที่นักเรียนรู้จักมำ ๑ ชนิด ระบำยสีให้
สวยงำม พร้อมบอกชื่อเครื่องมือ และวิธีกำรใช้งำน โดยทำลงในใบงำน

ชื่อเครื่องมือ……………………………..………………………………………………………………………………
ใช้กับงาน…………….................................................................................................................
วิธีใช้…………………………………………........................................................................................
…………………………………………........................................................................................………
…………………………………...........................................................................................................
ชื่อ – สกุล...............................................................................................................................

บ ๗.๓ / ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง พืชที่ฉันต้องการปลูก

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำใบควำมรู้ที่ ๒ และ ๓ แล้วเลือกพืชที่ต้องกำรปลูก
กลุ่มละ ๑ ชนิด เตรียมกำรสำหรับกำรปลูกพืชที่เลือกไว้ต ำมหัวข้อที่กำหนดให้ เพื่อ
ปฏิบัติกำรปลูกพืช ในครั้งต่อไป ทำเป็นแผนที่ควำมคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงำม
พืชที่ต้องกำรปลูก

วัสดุ/อุปกรณ์ที่
ใช้

วิธีการปลูก

การดูแลรักษา

ชื่อกลุ่ม............................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................
๒. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................
๓. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง การดูแลรักษาพืชที่ปลูก

บ ๗.๓ / ผ ๑-๐๓

คาชี้แจง ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันบอกวิธีดูแลรักษำพืชที่ปลูกเขียนไว้บนกระดำษลงใน
กระดำษบรู๊ฟ พร้อมตกแต่งให้สวยงำม

การดูแล
รักษาพืช

ชื่อกลุ่ม............................................................
สมาชิกกลุ่ม ๑. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................
๒. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................
๓. ชื่อ – สกุล..........................................................................ชั้น.....................

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง เครื่องมือในงานเกษตร

เครื่องมือเกษตร หมำยถึง อุปกรณ์ ที่สร้ำงขึ้น เพื่อช่วยทุ่นแรง และอำนวยควำมสะดวกใน
กำรทำงำน เครื่องมือเกษตรที่ดี ควรมีลักษณะเหมำะสมกับประเภทของงำนนั้น ๆ และอยู่ใน
สภำพที่พร้อมใช้งำน ช่วยให้ทำกำรเกษตรมีประสิทธิภำพดี ทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้น

ภำพ : www.school.net.th
เครื่องมือเกษตร แบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้
๑. เครื่องมือใช้กับงานดิน เครื่องมือประเภทนี้ใช้สำหรับกำรทำงำนเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับ
งำนดินต่ำงๆ เช่น กำรเตรียมพื้นที่ กำรปรับปรุงดิน กำรผสมดิน เช่น
๑.๑ ช้อนปลูก

ใช้สำหรับขุดย้ำยต้นกล้ำไปปลูก ขุดหลุมปลูก หรือใช้ขุดและตักต้นกล้ำ เพื่อ
นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้กำรใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้ำไม่ได้รับควำมกระทบกระเทือน
ความปลอดภัยในการใช้
ช้อนปลูกตอนปลำยมีลักษณะแหลมและค่อนข้ำงคม ถ้ำผู้ใช้ ไม่ระมัดระวังอำจ
เกิดอันตรำยได้
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
ภำยหลังกำรใช้ควรล้ำงทำควำมสะอำด เช็ดให้แห้งทำน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้ำที่ให้เรียบร้อย

๑.๒ ส้อมพรวน

ใช้สำหรับพรวนดินรอบ ๆ ต้นพืช ไม่ควรใช้พรวนในดิน แข็ง เพรำะจะหัก
และงอง่ำย
ความปลอดภัยในการใช้
ไม่ควรเล่นกันในขณะทำงำนเพรำะส้อมพรวนมีควำมแหลมคม อำจจะได้รับ
อันตรำยจำกกำรใช้ ได้ ถ้ำผู้ใช้ขำดควำมระมัดระวัง
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
ภำยหลังกำรใช้ควรล้ำงทำควำมสะอำดและเช็ดให้แห้ง ทำน้ำมันกันสนิมแล้ว
เก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย
๑.๓ คราด

ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้ำ แต่งแปลงปลูก กำรจับครำดใช้มือทั้งสองจับ
ด้ำมครำดให้ห่ำงกันพอสมควร แล้วถึงเข้ำหำตัว
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่ำครำดอยู่ในสภำพที่ใช้ได้หรือไม่ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้
ด้ำมครำดไปถูกคนใกล้เคียง
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจำกใช้แล้วล้ำงทำควำมสะอำดและใช้ผ้ำเช็ดให้แห้ง ทำน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บ
เข้ำที่ให้เรียบร้อย

๑.๔ เสียม

ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ ส่วนมำกนิยมใช้ขุดหลุมขนำดเล็กลึก หรือ
ใช้ในบริเวณแคบ ไม่เหมำะกับกำรใช้จอบเวลำขุด ใช้มือทั้งสองข้ำงจับด้ำมเสียมให้มือยู่
ห่ำงกันพอสมควรแล้วกดปลำยเสียมลงไปในดิน
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจสภำพของเสียมเสียก่อน ขณะปฏิบัติงำนให้ ระมัดระวัง
ไม่ให้ด้ำมเสียมไปโดนคนข้ำงเคียงที่ยืนอยู่ได้
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
ภำยหลังกำรใช้ควรล้ำงทำควำมสะอำด เช็ดให้แห้งทำน้ำมันกันสนิมแล้ว
เก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย
๑.๕ จอบ

ใช้สำหรับขุด ถำกหญ้ำขุดแปลง หรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ ๆ กรณีที่ใช้
เสียมอำจจะทำให้ ล่ำช้ำหรือไม่สำมำรถจะใช้เสียมขุดได้เพรำะดินแข็งเกินไป (จอบจะใช้
งำนค่อนข้ำงหนัก โดยเฉพำะจอบขุด)
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่ำจอบเข้ำด้ำมแน่นหนำหรือไม่ ขณะที่ ใช้จอบต้อง
ระวังเพื่อนที่อยู่ข้ำงเคียงและเท้ำของผู้ใช้ด้วย
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจำกใช้แล้วล้ ำงท ำควำมสะอำดและใช้ผ้ำเช็ดให้แห้ ง ทำน้ำมั นกั น
สนิมแล้วเก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย

๒. เครื่องมื อใช้ในการให้ น้า เครื่อ งมือ ประเภทนี้ส่วนใหญ่ ใช้ในกำรดูแลรักษำพื ช เช่ น
กำรให้น้ำพืช กำรให้ปุ๋ยบำงชนิด กำรให้สำรเคมีรวมทั้งกำรให้ฮอร์โมนบำงชนิดแก่พืช
๒.๑ บัวรดน้า

ใช้สำหรับรดน้ำพืช น้ำที่ออกจำกฝักบัวจะเป็นฝอยกระจำยทั่วต้นพืช ทำ
ให้ พื ช ได้ รั บ น้ ำอย่ ำงทั่ ว ถึ งและส่ ว นต่ ำ ง ๆ ของพื ช ไม่ หั ก ง่ ำ ย กำรใช้ บั ว รดน้ ำถ้ ำ ไม่
ระมัดระวังจะเสียหำยง่ำยที่ส่วนคอของ ฝักบัวจึงควรจับที่หูหิ้วหรือที่มือจับเท่ำนั้น
ความปลอดภัยในการใช้
ก่ อ นใช้ ควรตรวจดู ส ภำพของบั ว รดน้ ำตรงที่ มื อ จั บ หรื อ หู หิ้ ว เสี ย ก่ อ น
ถ้ำชำรุดควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้ และขณะที่ใช้ต้องจับถือให้ แน่นเพื่อไม่ให้ตก
ลงเท้ำ
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
ภำยหลังกำรใช้แล้ว ควรล้ำงทำควำมสะอำดถังตัวถังและฝักบัวอย่ำให้เศษ
หญ้ำหรืออย่ำงอื่นอุดตัน แล้วคว่ำเก็บเข้ำที่
๒.๒ ถังน้า

ใช้สำหรับตักน้ำจำกบ่อหรือสระใส่บัวรดน้ำหรือใช้สำหรับรดต้นไม้โดย
ใช้มือวักน้ำก็ได้ถ้ำไม่มีบัว รดน้ำ
ความปลอดภัยในการใช้
ก่ อ นใช้ควรสำรวจดู ต รงหู หิ้ ว และเชื อ ก (ถ้ ำต้ อ งหำบ) เมื่ อ เห็ น ว่ ำไม่
ปลอดภัยควรซ่อมแซมก่อนนำไปใช้และขณะที่ใช้ต้องจับหรือหิ้วให้แน่นเพื่อไม่ให้ตก
การทาความสะอาดและเก็บรักษา
ภำยหลังกำรใช้ควรทำควำมสะอำดเช็ดให้แห้ง เก็บคว่ำ เข้ำที่
ที่มำ : http://agric-tool.blogspot.com/

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง การดูแลรักษาพืชที่ปลูก

การรดน้า

http://www.mococoshop.com/product.php?id_product=567
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
๑. บัวรดน้ำ
๒. สำยยำง
ขั้นตอนการรดน้า ทำได้ดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรรดน้ำ ถ้ำต้นกล้ำเล็กควรใช้บัวรดน้ำ ถ้ำต้นกล้ำโต
และแข็งแรงดีแล้ว ให้ใช้สำยยำงที่มีหัวปรับระดับควำมแรงของน้ำ
๒. รดน้ำให้ทั่วแปลงปลูกจนพื้นดินชุ่ม แต่ไม่แฉะหรือท่วมขัง
๓. ทำควำมสะอำดอุปกรณ์หลังใช้งำนทุกครั้งแล้วเก็บเข้ำที่
การพรวนดิน

http://www.master-hardware.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ส้อมพรวน
ขั้นตอนการพรวนดิน ทำได้ดังนี้
๑. เตรียมส้อมพรวนดิน
๒. ใช้ส้อมพรวน พรวนดินรอบๆ โคนต้น ระวังไม่ให้ถูกรำก
๓. ทำควำมสะอำดอุปกรณ์หลังใช้งำนทุกครั้ง แล้วเก็บเข้ำที่

การกาจัดวัชพืช

http://www.master-hardware.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
ส้อมพรวน
ขั้นตอนการกาจัดวัชพืช ทำได้ดังนี้
๑. เตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช เช่น ส้อมพรวน
๒. ใช้ มื อ ดึ ง หรื อ ถอนวั ช พื ช ต้ น เล็ ก ๆ โดยไม่ ใ ห้ เหลื อรำกในดิ น โดยไม่ ใ ห้
กระทบกระเทือนต้นพืชที่ปลูก ส่วนวัชพืชที่ต้นโตให้ใช้ส้อมพรวนขุดรำกและต้นออก
๓. ทำควำมสะอำดอุปกรณ์หลั่งกำรใช้งำนทุกครั้ง แล้วเก็บเข้ำที่ให้เรียบร้อย
(วัชพืช คือ พืชที่เรำไม่ต้องกำร คอยแย่งอำหำรจำกพืชที่เรำปลูกทำให้พืชโตช้ำ เป็นที่ อยู่
อำศัยของแมลง หนอน)
การใส่ปุย

http://www.thaitoolssupport.com/
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้
๑. ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยชีวภำพ
๒. ช้อนปลูก
๓. ส้อมพรวน
ขั้นตอนการใส่ปุย ทำได้ดังนี้
๑. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วบริเวณรอบๆ ต้นกล้ำ ถ้ำปุ๋ย
น้ำชีวภำพ ให้ผสมน้ำตำมสัดส่วนที่กำหนด ใส่บัวรดน้ำรดต้นกล้ำ
๒. ใช้ส้อมพรวน พรวนดินกลบปุ๋ยให้ทั่วแปลงปลูก กำรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควร
ใส่รอบต้นกล้ำ ไม่ควรใส่ให้ถูกต้นกล้ำโดยตรง เพรำะจะทำให้เฉำตำยได้

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้ำข้อควำมที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. หลังจำกกำรใช้จอบเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติ
อย่ำงไร
ก. ปักไว้บนดิน
ข. ล้ำงน้ำเก็บเข้ำที่
ค. เช็ดดินออกและทำน้ำมัน
๒. พลั่วมีหลักในกำรใช้งำนอย่ำงไร
ก. ตักดิน
ข. ขุดดิน
ค. พรวนดิน
๓. จอบมีหลักในกำรใช้งำนอย่ำงไร
ก. ใช้สำหรับดำยหญ้ำ
ข. ใช้สำหรับขุดย่อยดิน
ค. ใช้สำหรับตัดต้นไม้
๔. ข้อใดคือวิธีกำรดูแลและบำรุงรักษำพืช
ก. ผสมดิน  เพำะเมล็ด  รดน้ำ
ข. ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน
ค. ขุดดิน  ปลูกพืช  ใส่ปุ๋ย
๕. กำรปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. เพื่อช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ข. เพื่อสะดวกในกำรใช้
ค. เพื่อควำมสนุกสนำน

๖. ผักสวนครัวในข้อใดที่เหมำะสำหรับปลูก
ด้วยเมล็ด
ก. หอม
ข. ผักบุ้ง
ค. ขิง
๗. ถ้ำนักเรียนรดน้ำผักสวนครัวจนน้ำขังจะ
เกิดผลอย่ำงไร
ก. ผักโตเร็ว
ข. ผักออกผลเร็ว
ค. ผักจะเน่ำเสีย
๘. นักเรียนปลูกคะน้ำแต่มีแตงกวำงอกขึ้น
มำด้วยแสดงว่ำแตงกวำเป็นพืชในกลุ่มใด
ก. วัชพืช
ข. ศัตรูพืช
ค. พืชอิงแอบ
๙. ทำไมต้องพรวนดินในแปลงผัก
ก. ให้แมลงหนี
ข. พืชดูดอำหำรได้ง่ำย
ค. ให้ไส้เดือนขุดรูได้ง่ำย
๑๐. ประโยชน์ของกำรดูแลแปลงผักคือข้อใด
ก. ทำให้แมลงหลบภัยได้
ข. .ทำให้ใบไม่เน่ำ
ค. ทำให้ผักโตเร็ว

เฉลยข้อสอบก่อนเรียน
ประจาหน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน

๑. ค
๖. ข

๒. ก
๗. ค

เฉลยแบบทดสอบ ป.๒
๓. ข
๔. ค
๘. ก
๙. ข

๕. ก
๑๐. ค

แบบตรวจผลงาน ใบงานที่ ๐๑ ชั้น ........
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนตรวจผลงำนของนักเรียนเป็นรำยชั้นเรียน แล้วบันทึกคะแนนของนักเรียน
ลงในแบบประเมิน จำกรำยกำรต่อไปนี้
เกณฑ์ระดับคุณภำพ
รำยกำรตรวจสอบ
ควำม
ควำม
ถูกต้อง คะแนนที่
ได้
เลขที่
ชื่อ-สกุล
สะอำด สวยงำม
ตำม
เรียบร้อย เนื้อหำ
๑ คะแนน

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
น้อยกว่ำ ๓ คะแนน

๑ คะแนน

๓ คะแนน

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบตรวจผลงาน (ใบงานที่ ๐๑ –๐๓)
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละกลุ่มลงในช่องของแต่ละใบงำน โดย
ตรวจสอบจำกรำยกำรต่อไปนี้
ควำมสะอำด
๑ คะแนน ควำมสวยงำมเรียบร้อย ๑ คะแนน
ถูกต้องตำมเนื้อหำ ๓ คะแนน
เกณฑ์ระดับคุณภำพ
๑๔ – ๑๕ คะแนน ระดับ ดีมำก
๑๑ – ๑๓ คะแนน ระดับ ดี
กลุ่ม
ที่

ใบงำนที่
ชื่อ-สกุล

๘ – ๑๐ คะแนน ระดับ พอใช้

๐๑
(๕ )

๐๒
(๕)

๐๓
(๕)

รวม
(๑๕)

ระดับ
คุณภำพ

น้อยกว่ำ ๘ คะแนน ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ทางานร่วมกับผู้อื่นได้)
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรม
ใบงำนที่ ๐๔ – ๐๖ โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ

กลุ่มที่

ชื่อ - สกุล

รำยกำรประเมิน
๑. มีส่วนร่วม ๒. มีควำม
๓. รับผิดชอบ ๔. มีขั้นตอน
รวม
ในกำรแสดง กระตือรือร้น ในงำนที่ได้รับ ในกำรทำงำน
ข้อ
ควำมคิดเห็น ในกำรทำงำน มอบหมำย
อย่ำงเป็นระบบ
ใบงำนที่
ใบงำนที่
ใบงำนที่
ใบงำนที่
๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๑ ๐๒ ๐๓ ๐๑ ๐๒ ๐๓

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๑๐ ข้อ ขึ้นไป ระดับ ดีมำก
ผ่ำน ๗ – ๙ ข้อ ระดับ ดี
ผ่ำน ๔ – ๖ ข้อ ระดับ พอใช้
ผ่ำน ๑ – ๓ ข้อ ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒

ชื่อแผน เกษตรกรน้อย

เวลา ๓ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
กำรปลูกพืชไม่ว่ำจะเป็นพืชชนิดใดก็ตำมเรำต้องรู้และเข้ำใจวิธีกำรปลูกรวมทั้งบำรุงดูแลรักษำพืช
จึงจะเจริญงอกงำมและได้ผลดี
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนนี้เน้นกำรฝึกปฏิบัติโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีกำรใช้เครื่องมือเกษตรชนิดต่ำง ๆครูต้อง
ดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอันตรำยที่เกิดจำกกำรใช้เครื่องมือด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูถำมนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรเกษตร และทำกำรตรวจสอบก่อนนำไปใช้เครื่องใช้
แบ่งกลุ่มนักเรียน ตำมควำมเหมำะสม ปฏิบตั ิกิจกรรมกำรปลูกพืช
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับควำมรู้ที่เรียนในวันนี้แล้วให้นักเรียนแต่ละคนบันทึกในสมุดของ
ตนเอง
ทำแบบทดสอบหลังเรียน
๑.การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เครื่องมือเกษตร
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
๓. การวัดและประเมินผล
- ทดสอบหลังเรียน
- ซักถำมนักเรียนเกี่ยวกับกำรปลูกพืชและกำรตรวจเช็คอุปกรณ์กำรเกษตร
- สังเกตกำรณ์กำรทำกิจกรรม
- สังเกตพฤติกรรมกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
- ตรวจทดสอบหลังเรียน

แนวการจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา : หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เกษตรกรน้อย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดการเรียนรู้
ขั้นนา
ขั้นสอน
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑.ทบทวนควำมรู้เดิม
๒.ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์
๓.ปฏิบัติกำรปลูกพืชตำมที่ต้องกำร
๔.ปฏิบัติกำรดูแลบำรุงรักษำพืชที่ปลูกในบริเวณโรงเรียน
๕.สรุปวิธีกำรปลูกและกำรดูแลรักษำ
๖.ทดสอบหลังเรียน
สังเกตกำรณ์กำรทำกิจกรรมกำรปลูกพืชและกำรดูแลรักษำ
สังเกตพฤติกรรมกระบวนกำรทำงำนกลุ่ม
ตรวจทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา: หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เกษตรกรน้อย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา ๓ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา

กิจกรรม

- ปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือเกษตรและ

ขั้นนา
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ครูและนักเรียนรวมกนั ทบทวนควำมรูทเี่ รยี นมำจำกแผนกำรเรยี นรูที่ ๑
ขั้นสอน
๒. ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบควำมพรอมของวัสด/ุ อุปกรณสำหรับฝกปฏิบัติกำรปลกู
พชื ที่ไดมอบหมำยใหนักเรียนนำมำเมอื่ กำรเรียนครั้งที่แลว
๓. ใหแตละกลุม ปฏิบัติกำรปลูกพืช ตำมท่ีเตรียมมำ ครูค อยดูแลอยำงใกลชิดย้ำให
นักเรีย นระมดั ระวงั กำรใชเครื่องมืออยำงปลอดภยั และปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ไดศึกษำมำแลว
ชั่วโมงที่ ๒
๔.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฎิบัติกำรดูแลบำรุงรักษำพืชที่ปลูกบริเวณภำยในโรงเรียนไม่ว่ำ
จะเป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับ
ชั่วโมงที่ ๓
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนชวยกันสรุปวิธกี ำรปลูกผักสวนครัวและกำรดแู ลรักษำ
๖. ทำแบบทดสอบหลงั เรียน

กำรปลูกพืช

จุดประสงค์การเรียนรู้
ทักษะ
๑. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในกำรทำงำนได้
อย่ำงปลอดภัย (ง.๑.๑ ป.๒/๒ )
๒. กระบวนกำรทำงำน (ง.๑.๑ ป.๒/๒)
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
๑. ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แปลงเกษตร เครื่องมือเกษตร
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือเกษตรและ
กำรปลูกพืช

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
- สังเกต
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตกำรทำงำน
๒. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ตรวจสอบจำกเกณฑ์ที่กำหนดในแบบ
ประเมิน

แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางาน ชั้น ป.............
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนของนักเรียน จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมโดยทำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำนน้อยกว่ำ ๓ ข้อ

๕. ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ

๔. ใช้เครื่องมือในกำรทำงำนได้อย่ำงปลอดภัย

๓. ใช้เครื่องมือได้เหมำะสมกับงำนที่ทำ

ชื่อ - สกุล

๑. วำงแผนกำรทำงำน

ที่

๒. ทำงำนตำมขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ

ฝึกปฏิบัติกำรปลูกพืช

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ทางานร่วมกับผู้อื่นได้)

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำน ๒ ข้อ
ผ่ำน ๑ ข้อ

๔. มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

๓. รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย

ชื่อ - สกุล

๒. มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน

กลุ่ม
ที่

๑. มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น

คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมโดยทำ
เครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
การปลูกพืช

รวม

ระดับคุณภาพ

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ .................................. ผู้ประเมิน
( ________________ )

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียน X ทับตัวอักษรหน้ำข้อควำมที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. หลังจำกกำรใช้จอบเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติ
อย่ำงไร
ง. ปักไว้บนดิน
จ. ล้ำงน้ำเก็บเข้ำที่
ฉ. เช็ดดินออกและทำน้ำมัน
๒. พลั่วมีหลักในกำรใช้งำนอย่ำงไร
ง. ตักดิน
จ. ขุดดิน
ฉ. พรวนดิน
๓. จอบมีหลักในกำรใช้งำนอย่ำงไร
ค. ใช้สำหรับดำยหญ้ำ
ง. ใช้สำหรับขุดย่อยดิน
ค. ใช้สำหรับตัดต้นไม้
๔. ข้อใดคือวิธีกำรดูแลและบำรุงรักษำพืช
ง. ผสมดิน  เพำะเมล็ด  รดน้ำ
จ. ใส่ปุ๋ย  รดน้ำ  พรวนดิน
ฉ. ขุดดิน  ปลูกพืช  ใส่ปุ๋ย
๕. กำรปลูกผักสวนครัวมีประโยชน์อย่ำงไร
ง. เพื่อช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
จ. เพื่อสะดวกในกำรใช้
ฉ. เพื่อควำมสนุกสนำน

๖. ผักสวนครัวในข้อใดที่เหมำะสำหรับปลูก
ด้วยเมล็ด
ก. หอม
ข. ผักบุ้ง
ค. ขิง
๗. ถ้ำนักเรียนรดน้ำผักสวนครัวจนน้ำขังจะ
เกิดผลอย่ำงไร
ก. ผักโตเร็ว
ข. ผักออกผลเร็ว
ค. ผักจะเน่ำเสีย
๘. นักเรียนปลูกคะน้ำแต่มีแตงกวำงอกขึ้น
มำด้วยแสดงว่ำแตงกวำเป็นพืชในกลุ่มใด
ง. วัชพืช
จ. ศัตรูพืช
ฉ. พืชอิงแอบ
๙. ทำไมต้องพรวนดินในแปลงผัก
ง. ให้แมลงหนี
จ. พืชดูดอำหำรได้ง่ำย
ฉ. ให้ไส้เดือนขุดรูได้ง่ำย
๑๐. ประโยชน์ของกำรดูแลแปลงผักคือข้อใด
ก. ทำให้แมลงหลบภัยได้
ข. .ทำให้ใบไม่เน่ำ
ค. ทำให้ผักโตเร็ว

เฉลยข้อสอบหลังเรียน
ประจาหน่วยที่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๓ เกษตรกรรมคู่บ้าน

๑. ค
๖. ข

๒. ก
๗. ค

เฉลยแบบทดสอบ ป.๒
๓. ข
๔. ค
๘. ก
๙. ข

๕. ก
๑๐. ค

หน่วยย่อยที่ ๔
สานฝันให้เป็นจริง

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
จานวนเวลาเรียน ๔ ชั่วโมง

จานวน แผนการจัดการเรียนรู้ ๒ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
กำรเรียนรู้โดยโครงงำนเป็นกำรเปิดโอกำสให้ได้เรียนรู้ตำมควำมสนใจ ควำมถนัดและ ควำม
แตกต่ำงของผู้เรียนอย่ำงลึกซึ้ง กำรเรียนรู้โดยโครงงำนจะทำให้ผู้เรียนทำงำนอย่ำงมีระบบ เป็นขั้นตอนจน
เกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดีในกำรทำงำน
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ป.๒/๒, ป.๒/๓
มาตรฐาน ง.๑.๑
มาตรฐาน ศ ๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
โครงงำนเปิดโอกำสให้ได้เรียนรู้ ตำมควำมสนใจ ควำมถนัด ควำมแตกต่ำงของผู้เรียน มีระบบเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่องอย่ำงเต็มศักยภำพ ด้วยกำรปฏิบัติจริง สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองจำก แหล่งเรียนรูท้ ี่หลำกหลำย

การทาโครงงาน
ฝึกปฏิบัติการทาโครงงาน
โครงสร้างของหน่วย
หน่วยการ
ชื่อหน่วยย่อย
เรียนรู้ที่
๗
สานฝันให้เป็นจริง

แผนที่
๑
๒

ชื่อแผน
โครงงำนสำนฝัน
โครงงำนของวันนี้

เวลา
๒ ชั่วโมง
๒ ชั่วโมง

หมายเหตุ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง

แผนที่ ๑ โครงงานสานฝัน
- รู้จักโครงงำน

หน่วยย่อยที่ ๔
สานฝันให้เป็นจริง
เวลา ๔ ชั่วโมง

แผนที่ ๒ โครงงานของฉันวันนี้
- โครงงำนตำมควำมสนใจ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง โครงงานสานฝัน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ โครงงานสานฝัน

จานวน ๒ ชั่วโมง

๑. สาระสาคัญของแผน
โครงงำนเป็นกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจำกควำมสำคัญของกำรทำโครงงำน วัตถุประสงค์
ของกำรทำโครงงำน วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำโครงงำน ขั้นตอนกำรทำโครงงำน ระยะเวลำที่ทำกำรศึกษำและ
ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรทำโครงงำน กำรเรียนรูโ้ ดย โครงงำนจะทำให้ผเู้ รียนทำงำนอย่ำงมีระบบเป็น
ขัน้ ตอนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยที่ดีในกำรทำงำน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑ ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูและนักเรียนรู้ร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้วทั้งหน่วย
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๕ คน ให้ทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ โดยครูคอยให้คำแนะนำ
กำกับและช่วยเหลือ
๔. เมื่อแต่ละกลุ่มทำใบงำนที่ ๐๑ เสร็จแลว ครูซักถำมนักเรียนถึงวิธีกำรที่จะทำให้งำนสำเร็จ บันทึก
คำตอบของนักเรียนบนกระดำน
๕. ครูอธิบำยเพิ่มเติมโดยใช้ควำมรูจำกใบงำนที่ ๐๒ ทีละขั้นตอน จนเสร็จสิ้นในเรื่องโครงงำนแลว ให้แต่
ละกลุ่มทำ
๖. แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนจำกใบงำนที่ ๐๒ ครูเสนอแนะเพิ่มเติมในหัวข้อที่ยังมีข้อบกพรอง
๗. ครูสรุปให้นักเรียนเกิดควำมคิดว่ำในกำรทำงำนถ้ำเรำได้มีกำรวำงแผนทำงำนตำมขั้นตอนใน ใบงำนที่
๐๒ งำนก็จะบรรลุเป้ำหมำยและประสบผลสำเร็จ ลักษณะกำรทำงำนดังกล่ำว เรำ เรียกว่ำ กำรทำโครงงำน
๘. ครูมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตำมทได้กำหนดไวในใบงำนที่ ๐๒ เพื่อนำมำ ปฏิบัติใน
ชั่วโมงต่อไป
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครูต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้ให้พร้อม
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
-สื่อ / แหล่งเรียนรู้
-ภำระงำน/ชิ้นงำน
-วำงแผนกำรทำโครงงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒ / ใบควำมรู้เรื่องกำรวำงแผนทำโครงงำน
๓. การวัดและประเมินผล
๑. สังเกต ๒. ตรวจผลงำน

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา : หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่อง โครงงาน
สานฝัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
ขั้นสอน
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูและนักเรียนรู้ร่วมกันทบทวนเรื่องที่เรียนมำแลวทุกหน่วยย่อย
๓. ปฏิบัติกิจกรรมใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง เลือกหัวข้อโครงงำน
๔. ปฏิบัติกิจกรรมใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรวำงแผนทำโครงงำน
๕. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน ครูเติมเต็มส่วนที่บกพรอง
๖. ครูและนักเรียนรู้ร่วมกันสรุปประโยชนของกำรวำงแผนกำรทำงำน
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจผลงำน

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๗ ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา : หน่วยย่อยที่ ๔ สานฝันให้เป็นจริง
แผนการเรียนรู้ท่ี ๑ เรื่อง โครงงานสานฝัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนือ้ หา
รู้จักโครงงำน -

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑ เลือกใช้วัสดุ .อุปกรณ์และเครื่องมือ
ง่ำย ๆ ในกำรทำงำนได้ ๑.๑.ง)
ป.ป ๒/๑.๒.ป ๒/๓(๒/
ทักษะ
คุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
๑ทำงำนร่วมกับผู้อื่น .ได้้
(๓ – ๑.ป)

กิจกรรม(ชั่วโมง เวลา ๒)
ขั้นนา
๑ ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนเรียนมำแล้วทั้งหน่วย
ขั้นสอน
๓. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓ – ๕ คน ให้ทำกิจกรรมตำมใบงำนที่ ๐๑ โดยครูคอย
ให้คำแนะนำ กำกับและช่วยเหลือ
๔. เมื่อแต่ละกลุ่ม ทำใบงำนที่ ๐๑ เสร็จแล้ว ครูซักถำมนักเรียนถึงวิธีกำรที่จะทำให้งำน
สำเร็จบันทึกคำตอบของนักเรียนบนกระดำน
ครูอธิบำยเพิ่มเติมโดยใช้ควำมรู้จำกใบควำมรู้สำหรับครูในเรื่องโครงงำนแล้วให้แต่ละ .๕
ทีละขั้นตอน กลุ่มทำใบงำนที่ ๐๒จนเสร็จสิ้น
๖. แต่ล ะกลุ่ ม น ำเสนอผลงำนจำกใบงำนที่ ๐๒ ครูเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ในหั วข้ อ ที่ ยั ง มี
ข้อบกพร่อง
ขั้นสรุป
ครูสรุปให้นักเรียนเกิดควำมคิดว่ำในกำรทำงำนถ้ำเรำได้มีกำรวำงแผนทำงำนตำม .๗
งำนก็จะบรรลุเป้ำหมำยและประสบผลสำเร็จ ลักษณะกำรทำงำน ขั้นตอนในใบงำนที่ ๐๒
ดังกล่ำวเรำเรียกว่ำ กำรทำโครงงำน
๘.ครูมอบหมำยให้แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตำมที่ได้กำหนดไว้ในใบงำนที่ ๐๒ เพื่อ
นำมำปฏิบัติในชั่วโมงต่อไป

สื่อ แหล่ง /เรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- วำงแผนกำรทำโครงงำน

การวัดและประเมินผล
วิธีการ
๑สังเกต .
๒ตรวจผลงำน .
เครื่องมือ
๑ .แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ตรวจสอบตำมเกณฑ์ที่กำหนดใน
แบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้

บ ๗.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง มาเลือกหัวข้อโครงงานกันเถอะ

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ำและเลขำนุกำรของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้
๑.ให้สมำชิกกลุ่มร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มของตนเองแล้วเขียนชื่อกลุ่มในข้อ ๑ .๑
๑ ๑.ชื่อกลุ่ม....................................................................................
๒อย่ำง ให้สมำชิกแต่ละคนเสนอชื่องำนที่ตนสนใจและต้องกำรจะทำคนละ ๑ .
บันทึกผลลงในตำรำง
ชื่อผู้เสนอ
ชื่องานที่ต้องการทา
๑
๒
๓
๔
๕
ให้สมำชิกกลุ่มช่วยกันเลือกงำนที่สมำชิกส่วนใหญ่เสนอไว้มำกำหนดเป็นงำนที่กลุ่มจะทำ บันทึกลง.๓
.ในข้อ ๓.๑ (สำมำรถปรับเปลี่ยนชื่อได้ตำมควำมต้องกำร)
งำนที่กลุ่มจะทำ ๑.๓……………………………………………………………………………………………….

สมำชิกในกลุ่ม ๑– ชื่อ . สกุลหัวหน้ำกลุ่ม....................ชั้น........................................................
๒– ชื่อ . สกุลสมำชิก....................ชั้น......................................................
๓– ชื่อ . สกุลสมำชิก....................ชั้น......................................................
๔– ชื่อ . สกุลสมำชิก....................ชั้น......................................................
๕– ชื่อ . สกุลเลขำนุกำร....................ชั้น......................................................

บ ๗.๑/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วางแผนการทาโครงงาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันวำงแผนกำรทำงำน ตำมที่ได้เลือกไว้ในใบงำนที่ ๐๑ มำ
เป็นชื่อโครงงำนและเขียนรำยละเอียดของโครงงำนตำมหัวข้อที่กำหนดให้ โดยให้เขียน
ชื่อกลุ่มและสมำชิกกลุ่มไว้ด้ำนหลังใบงำน

๑ .ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………………
๒ .ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
............................................................................................………………………………………
............................................................................................………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
๓ .วัตถุประสงค์
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
๔ .วัสดุอุปกรณ์/
............................................................................................………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………
๕. ขั้นตอน
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
๖ .ระยะเวลาที่ทาการศึกษา
.............................................................................................………………………………………
๗ .ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………
.............................................................................................………………………………………

ใบความรู้สาหรับครู
เรื่อง การวางแผนทาโครงงาน
กำรวำงแผนกำรทำโครงงำนเป็นกำรคิดวิธีกำรทำงำนล่วงหน้ำ ตลอดทั้งกระบวนกำรว่ำจะ
เตรี ย มกำรท ำอะไรก่ อ น – หลั งตำมล ำดั บ ตำมที่ ก ำหนดรวมถึ ง กำรก ำหนดหั ว ข้ อ เค้ ำ โครงของ
โครงงำน ชื่อประกอบด้วย
๑. ชื่อโครงงาน
๒. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
อธิบำยควำมสำคัญของโครงงำน เหตุผลที่เลือกทำโครงงำนนี้
๓. วัตถุประสงค์
อธิบำยว่ำทำสิ่งนี้เพื่ออะไร
๔. วัสดุอุปกรณ์/
เป็นกำรบอกว่ำจะต้องใช้เครื่องมืออะไร
๕. ขั้นตอน
เป็นกำรเขียนอธิบำยลำดับขั้นตอนของกำรทำงำนอย่ำงละเอียด
๖. ระยะเวลาที่ทาการศึกษา
ระบุวัน เดือน ปี ที่จะทำงำน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ำยที่งำนสำเร็จ
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ให้เขียนผลที่ได้จำกกำรทำโครงงำนว่ำมีประโยชน์อย่ำงไร

แบบประเมินโครงงาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนตรวจสอบโครงงำนของนักเรียนโดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรประเมิน
ที่ปรำกฏตำมควำมเป็นจริง

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๕ ข้อ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำน ๑-ข้อ ๒

๕ควำมคุ้มค่ำของโครงงำน .

๔ .เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม/

๓มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน .

ชื่อ สกุล -

๒มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ .

ที่

๑ควำมเหมำะสมของโครงงำน .

รายการประเมิน

รวม

ระดับ
คุณภาพ

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ………………………………………ผู้ประเมิน
(.............................................)

แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ทางานร่วมกับผู้อื่นได้)

คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่มของนักเรียนจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมใบงำนที่ ๐๒
โดยทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ

เกณฑ์ระดับคุณภำพ
ผ่ำน ๔ ข้อ
ผ่ำน ๓ ข้อ
ผ่ำน ๒ ข้อ
ผ่ำน ๑ ข้อ

๔มีขั้นตอนในกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ .

๓รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำย .

ชื่อ สกุล -

๒มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน .

กลุ่ม
ที่

๑มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น .

ใบงานที่ ๐๑

รวม

ระดับ ดีมำก
ระดับ ดี
ระดับ พอใช้
ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(..................................................)

ระดับ
คุณภาพ

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

คํคําคําคํนํคํนําาานํานํนําาา

ตามที่
ตามที
กงานโครงการสมเด็
งานโครงการสมเด็
พระเทพรั
นราชสุ
าฯ
สยามบรมราชกุ
ตามที
นัากนักงานโครงการสมเด็
จจพระเทพรั
ตตนราชสุ
ดดาฯ
สยามบรมราชกุ
ารี
ตามที
ตามที
่ สํ า่ ่ สํนัสํ่ากาสํนังานโครงการสมเด็
จจพระเทพรั
พระเทพรั
ต นราชสุ
นราชสุ
ดดาฯ
าฯ
สยามบรมราชกุ
สยามบรมราชกุ
ม ารีมมารี
ได้ได้
จได้ั ดจทํจั ดัาดทํชุ ดาการเรี
ชุ ด ยนรู้ สําหรับใช้ในโ
ยานรู
าหรั
บใใช้ในโรงเรี
ในโรงเรี
ยนประถมศึ
กษาขนาดเล็
ษาขนาดเล็
ทีาดครู
าดครู
ม่รบชั
รบชั
้นหรื
ออยู
นพื
กันดาร
นรู
หรั
ใช้
นโรงเรี
นประถมศึ
่ข่ขาดครู
คครบชั
้นหรื
่ใ่ในพื
่ห่า่างไกลทุ
งไกลทุ
การเรีการเรี
ยการเรี
นรูย้ สํนรู
หรั
้ ้ สํสํา้ าบสํหรั
ใช้
บบใใช้
นโรงเรี
ยนประถมศึ
ยยนประถมศึ
กษาขนาดเล็
กกษาขนาดเล็
กกทีทีก่ขก่ขทีาดครู
มีคมีมีรูคไคไม่รูม่รูไคคไม่รบชั
้น้นหรื
อหรืออยูออยู
่ใอยู
นพื
่ในพื
้นที้น้น่หทีที่า่หงไกลทุ
รกันรรกัดาร
ซึ่งประกอบด้วยชุดการจ
่งประกอบด้
วการจั
ยชุ
ดการจั
จกรรมการเรี
นรู
้ าหรั
(สํหรั
ผู้สู้สอน)
อน)
และชุ
กิกรรมการเรี
กรรมการเรี
ประกอบด้
ยชุ
การจั
กิดจจกิกรรมการเรี
กรรมการเรี
าาหรั
บบครู
และชุ
จจกรรมการเรี
ซึ่งประกอบด้
ซึ่งซึประกอบด้
วยชุววดยชุ
ดดการจั
ดกิดจดกิกรรมการเรี
ยนรู
ยยนรูยนรู
้ (สํ
้ (สํ้ า(สํ
บหรั
บครู
ครู
ผผครูู้สผอน)
และชุ
และชุ
ดดกิกิดจดจกิกรรมการเรี
ยนรู
ยยนรู
้นรู
(สํ้ ้ (สํ
า(สํหรัาาหรั
บหรันับบกนัเรีนักกยเรีน)ยหลั
น)งจากที่มีการนําไปใช
ง่มจากที
ีากไปใช้
ารนํ
าไปใช้
่อดังดักล่
ฒนาคุ
นาคุ
ณภาพการศึ
ภาพการศึ
ษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
นขนาดเล็
จากที
ารนํ
ไปใช้
พบว่
งกล่
าวช่
ววยพั
ฒนาคุ
ณภาพการศึ
กกษาของโรงเรี
ยนขนาดเล็
หลังจากที
หลัหลั
งจากที
ีการนํ
่ม่มีกีก่มารนํ
าาไปใช้
พบว่
พบว่
าพบว่
สืา่อาสืดัสืา่อ่งสือดักล่
างกล่
วช่
าวช่
วาวช่
วยพั
ยพั
ฒยพั
ฒนาคุ
ณณภาพการศึ
กกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรี
ยยนขนาดเล็
กได้กกได้
เได้
ป็นเเป็ป็อย่นนอย่
าอย่
งดีาสํงดี
านักงานคณะกรรมการ
กงานคณะกรรมการการศึ
ก้นษาขั
้นฐาน
ฐาน
จึงนเห็
งนเห็
ควรมี
ารนํ
ดักล่
ว มาใช้
มาใช้
นโรงเรี
งานคณะกรรมการการศึ
ษาขั
นนควรมี
กการนํ
งงกล่
วมาใช้
ใในโรงเรี
นประถมศึ
ษาขนาด
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คําชี้แจง
๑. แนวคิดหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป
เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการระหวางวิชา โดยมีกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนแกน และบูรณาการ
กับกลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาและการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยใชทักษะกระบวนการ จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนไดเรียนรูทักษะกระบวนการจากครูผูสอน
ทีอ่ ธิบายแนวคิดและองคความรูใ นชวงตนชัว่ โมง จากนัน้ จึงใหนกั เรียนฝกปฏิบตั แิ บบรวมมือรวมใจ โดยการทํางาน
แบบจับคูห รือเปนกลุมยอย รวมทั้งฝกฝนทักษะเพิ่มเติมจากการทํากิจกรรมเดี่ยว

๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผูสอนจําเปนตองศึก ษาหน วยการเรี ย นรู  ล  วงหน า ก อ นการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู  ทุกครั้ ง เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการงานใบกิจกรรมใหครบถวน โดยศึกษาใบความรูสําหรับครู แบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน สื่อประกอบการจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ประกอบดวย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู สําหรับใชในการจัดการเรียนรูกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรม
จับคูแ ละกิจกรรมเดีย่ ว โดยใชสญ
ั ลักษณรปู
และสี แสดงตามระดับชัน้ เรียน เชน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ ใชสชี มพู
และมีรูป

จํานวน ๒ ดวง

๓.๒ เกม บัตรคํา และบัตรภาพ ใชประกอบการเรียนรู ชวยสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ จัดทําเปนหนวยการเรียนรู
(Learning Unit) โดยผานการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นําผลการ
วิเคราะหตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู มาจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการ มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรู
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคและเสริมสรางใหผเู รียนไดเกิดคุณลักษณะตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การดํารงตนโดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีระเบียบวินัย อดทน เคารพกฎหมาย และมีสติ รูคิด รูทํา

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูนี้ใหละเอียดจัดเตรียมสื่อการเรียนรูใหพรอมประเมิน
พฤติกรรมของผูเรียนอยางตอเนื่อง และสามารถปรับใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม สถานการณ และการเรียน
ของนักเรียนได สําหรับภาคเรียนที่ ๑ ประกอบดวย หนวยการเรียนรู ๕ หนวย ดังนี้
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เศรษฐีนอย
หนวยการเรียนรูที่ ๒ สุขภาพดีชีวีเปนสุข
หนวยการเรียนรูที่ ๔ คนดีศรีแผนดิน
หนวยการเรียนรูที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสรางสรรค
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป
๕. แผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู กลุมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ กําหนดใหสอดคลอง
กับหนวยการเรียนรู ใน ๑ หนวยการเรียนรูจะประกอบดวยหนวยยอย แตละหนวยยอยประกอบดวยแผนการ
จัดการเรียนรู แตละแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรูสื่อการเรียนรู และการวัดประเมินผลการเรียนรู สําหรับใชในการสอนแตละครั้ง แบงเปนชั่วโมงที่ ๑
ชั่วโมงที่ ๒ และหรือชั่วโมงที่ ๓ โดยมีเนื้อหาตอเนื่องกัน สําหรับกิจกรรมการเรียนรู สื่อ /แหลงเรียนรู และ
การประเมิน แยกตามเนื้อหาและองคประกอบของแตละแผน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการสอน
๖. สัญลักษณที่ใช
ในชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมบูรณาการ สัญลักษณพิมพไวในกรอบดานบนมีความหมาย ดังนี้
บ ๑.๑/ผ ๑-๐๑
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
บูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ หนวยยอยที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
ใบงานที่ ๐๑



สำรบัญ
สารบั
เรื่อง

หน้ำ

คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
แนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มการเรียนรู้บูรณาการ
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘
หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างหน่วยย่อยที่ ๑
แผนที่ ๑ งานศิลป์ในธรรมชาติ
แผนที่ ๒ เส้นสายลายศิลป์
แผนที่ ๓ สีสันเส้นเสียง
แผนที่ ๔ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้างหน่วยย่อยที่ ๒
แผนที่ ๑ วาดภาพตามจินตนาการ
แผนที่ ๒ ศิลปะหัตถกรรมในท้องถิ่น
แผนที่ ๓ ร้องรา ทาเพลง
แผนที่ ๔ เสียงดนตรี
แผนที่ ๕ ภาษาท
ภาษาในนาฏศิ
ลป์ลป
าในนาฏศิ
แผนที่ ๖ ฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์

ก
ข
๑๑
๓๓
๔๔
๕๕
๑๙
๑๘
๒๑
๒๐
๒๔
๒๓
๒๕
๒๔
๒๗
๒๕
๒๙
๒๖
๓๐
๒๗
๓๑
๓๐
๔๑
๔๐
๕๑
๕๐
๖๕
๖๔
๗๕
๗๑
๗๗
๗๒
๗๙
๗๔
๘๐
๗๗
๙๔
๙๑
๑๐๓
๑๐๐
๑๑๕
๑๑๒
๑๒๒
๑๒๐
๑๔๓
๑๔๑

สารบัญ (ตอ)



เรื่อง

หน้ำ
หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างหน่วยย่อยที่ ๑
แผนที่ ๑ ศิลปะพื้นบ้าน
แผนที่ ๒ จากเส้นสู่ศิลปะไทย
แผนที่ ๓ เพลงพื้นบ้าน
แผนที่ ๔ ดนตรีพื้นบ้าน
แผนที่ ๕ การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
แผนที่ ๖ ฟ้อนราไทย
หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจไทยในงานศิลป์
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อยที่ ๑
โครงสร้างหน่วยย่อยที่ ๑
แผนที่ ๑ ศิลปะและการอนุรักษ์
แผนที่ ๒ ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
แผนที่ ๓ นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์


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

๑๕๑
๑๕๕
๑๕๒
๑๕๗
๑๕๓
๑๕๘
๑๕๖
๑๕๙
๑๖๘
๑๗๑
๑๗๕
๑๗๘
๑๘๓
๑๘๖
๑๙๐
๑๙๓
๑๙๗
๒๐๐
๒๐๗
๒๑๓
๒๐๘
๒๑๕
๒๐๙
๒๑๖
๒๑๒
๒๑๗
๒๒๒
๒๒๗
๒๓๓
๒๓๘

สวนที่ ๑

โครงสร้างของชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑
เศรษฐีน้อย

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

๑๐
อาเซียนศึกษา

๒
สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

(๑๕ ชั่วโมง/ปี)

๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

(๒๕ ชั่วโมง/ปี)

(๒๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

๘
สุนทรียศิลป์

(20 ชั่วโมง/ปี)

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)
๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

๓
เด็กไทยใฝ่ดี

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
( ๒๒๐ ชั่วโมง/ปี )

๕
โลกสวยด้วยมือเรา
๖

(๓๐ ชั่วโมง/ปี)

เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
(๑๔ ชั่วโมง/ปี)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓
๓

แนวทางการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ 1
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย ( 20 ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน

ภาคเรียนที่ 2
1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เด็กไทยใฝ่ดี (2๐ ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 มุ่งมั่นและศรัทธา
 หน่วยย่อยที่ 2 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
 หน่วยย่อยที่ 3 พาจิตแจ่มใส
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โลกสวยด้วยมือเรา
(25 ชัว่ โมง)
(3๐ ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 รักตัวเราเท่าฟ้า
 หน่วยย่อยที่ 1 รอบตัวน่ารู้
 หน่วยย่อยที่ 2 สนุกกับเกมกีฬา
 หน่วยย่อยที่ 2 มองดูธรรมชาติ
 หน่วยย่อยที่ 3 สุขภาพพาอยู
 หน่วยย่อยที่ 3 ซึมซาบการเปลี่ยนแปลง
ภาพดีมีสุข่ดีมีสุข
 หน่วยย่อยที่ 4 หวงแหนสิ่งแวดล้อม
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน(20 ชั่วโมง) 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ชีวิตสุขสันต์ในบ้านของเรา
(1๕ ชัว่ โมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
 หน่วยย่อยที่ 1 ครอบครัวอุ่นจิต
 หน่วยย่อยที่ 2 สิสัทงคมน
ธิเด็กาไทย
อยู
 หน่วยย่อยที่ 2 ช่างคิดซ่อมแซม
 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
 หน่วยย่อยที่ 3 เกษตรกรรมคู่บ้าน
 หน่วยย่อยที่ 4 สานฝันให้เป็นจริง
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ถิ่นไทยวิไลศิลป์(30
(๑๔ ชั่วโมง)
(1๕
ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 ท่องไปในโลกกว้าง
 หน่วยย่อยที่ 1 ยถิอ่นนรอยไทย
ไทยในอดีต
 หน่วยย่อยที่ 2 สู่เส้นทางเศรษฐี
 หน่วยย่อยที่ 2 ภูมิใจในท้องถิ่น
นดินทอง
 หน่วยย่อยที่ 3 แผ
แผ่นดินไทยแผ
ไทยแผนดิ
5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์ (3๐ ชั่วโมง) 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อาเซียนศึกษา(15
ชั่วโมง)
 หน่วยย่อยที่ 1 กาเนิดงานศิลป์
 หน่วยย่อยที่ 1 เพื่อนบ
นบ้านของเรา
นฉัน
 หน่วยย่อยที่ 2 จินตนาการหรรษา
 หน่วยย่อยที่ 2 สัมพันธ์ฉันท์มิตร
 หน่วยย่อยที่ 3 ลีลาวั
าศิฒลปนธรรม
ไทย
มิใจในงานศิ
 หน่วยย่อยที่ 4 นภูาภู
มปิ ัญญาสูล่สปากล

๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เศรษฐีน้อย มฐ. ส ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- ทรัพยากรที่นามาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้
ในชีวิตประจาวัน
- ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว
- การบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
- ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และ
การออม

เวลา
(ชั่วโมง)
20

- การแลกเปลี่ยนสินค้าบริการโดยวิธีต่าง ๆ
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
- การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง
ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
- ความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
- การตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่าน
- มารยาทในการอ่าน
- การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
- มารยาทในการเขียน
- วิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
- การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการ
ทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
- การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชวิต
ประจำวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/

2

สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๑.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

๖

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน
- ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน
- การดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
- บทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว
- ความสาคัญของเพื่อน
- พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ
- ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิงหรือ
เพศชาย
- การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่
กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกายที่วิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์
ประกอบ
- การออกกาลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเอง
อย่างสนุกสนาน
- ปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่น
เกมเป็นกลุ่มสนุกสนาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

25

หน่วย
ที่
2

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุภาพดีชีวี มฐ. พ ๔.๑
เป็นสุข ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. พ ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๕
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- ลักษณะของการมีสุขภาพดี
- เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์
- ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ
- อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การ
บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
- ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บ

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๕

- ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นทางน้าและทางบก
- ยาสามัญประจาบ้าน และการใช้ยาตาม
คาแนะนา
- โทษของสารเสพติดสารอันตรายใกล้ตัวและ
วิธีการป้องกัน
- ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์และป้ายเตือนของ
สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย
- อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธีป้องกันอัคคีภัย
และแสดงการหนีไฟ
- อธิบายถามตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือข้อแนะนา
- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- การเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และ
ความบันเทิง
- แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของ
ตนเองอย่างอิสระ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗

หน่วย
ที่
๓

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

เด็กไทยใฝ่ดี มฐ. ส ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒.
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖

ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๗
มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป๒/๑
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ. พ ๔.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒

๘

สาระการเรียนรู้
- ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือ
- พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงการออกผนวช
หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กาหนด
- แบบอย่างการดาเนินชีวิตและข้อคิดจาก
ประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชน
- ความหมายและความสาคัญ การเคารพพระ
รัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทใน
พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่
ตนนับถือตามที่กาหนด
- การทาความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว
และในโรงเรียน ตามหลักศาสนา
- คุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็น
พื้นฐานของสมาธิในพระพุทธ-ศาสนา หรือการ
พัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
ตามที่กาหนด
- ศาสนา ศาสดา และความสาคัญของคัมภีร์
ของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่นๆ
- กำรปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อสำวกของ
ศำสนำที่ตนนับถือ ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนในศำสนพิธีพิธีกรรม และวัน
สำคัญทำงศำสนำ ตำมที่กำหนดได้ถูกต้อง
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
รอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
- งำนทัศนศิลป์ประเภทต่ำง ๆ ในท้องถิ่นโดย
เน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำนและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้
- กำรท่องบทกลอนร้องเพลง เกี่ยวกับศำสนำ
- กำรเลือกกินอำหำรที่มีประโยชน์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

หน่วย
ที่
๔

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
คนดีศรี
แผ่นดิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ส ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๗

5

โลกสวย
ด้วยมือเรา

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
มฐ. ส ๕.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎ
ระเบียบ และ หน้าทีท่ ี่ต้องปฏิบัติในชีวิต
ประจาวัน
- การปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
- แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความ
เชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอื่น ที่แตกต่าง
กัน โดยปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ ของตนเองและผู้อื่น
- ความ สัมพันธ์ของตนเอง และสมาชิกใน
ครอบครัว ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน
- บทบาทหรือผู้มีบทบาท อานาจในการ
ตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

เวลา
(ชั่วโมง)
๒๐

- ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
- มารยาทในการฟัง การดูและการพูด
- สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และทีมนุษย์สร้างขึ้น
- ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่ง
ต่างๆรอบตัว
- ทิศหลัก(เหนือ ตะวันออก ใต้ตะวันตก)
- แผนผังแสดงตาแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียน
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

30

- สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์
- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตกที่อยู่
รอบตัว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

5

โลกสวย
ด้วยมือเรา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔
มฐ. ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
มฐ ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ป.๒/๒

มฐ. ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
มฐ. ท 3.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้างสรรค์

- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ตนอย่างเหมาะสม
- การปฎิบัติตนในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน
และชั้นเรียน

เวลา
(ชั่วโมง)
30

- ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือตนเองโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ
- รูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
- วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตาม
ความรู้สึกของตนเอง

ป.๒/2 - กำรเขียนเรื่องสั้นๆ
ป.2/3
ป.2/1
ป.๒/3
ป.๒/5
ป.๒/6
ป.๒/7

มฐ. ง ๒.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๔

๑๐

สาระการเรียนรู้

- การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนาและคาสั่ง
- การฟังและพูดแสดงความรู้สึก
- การพูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน
- มารยาทการฟัง

- สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันถูกสร้างมา
ให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย
- การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็น
ขั้นตอน
- ภาพร่าง ๒ มิติหรือภาพ ๒ มิติ
- การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เหมาะสมและ
ถูกวิธี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

๖

เด็กไทย
หัวใจ
สร้างสรรค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ง ๓.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓

มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๗
มฐ. พ ๑.๑
ตัวชี้วัดควรรู้ ป.๒/๑
7

ชีวิตสุขสันต์ มฐ.ง ๑.๑
ในบ้านของ ตัวชี้วดั ที่ควรรู้ ป.๒/๑
เรา
ตัวชี้วดั ที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

สาระการเรียนรู้
- การนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินชีวิต
- แหล่งข้อมูล
- การรวบรวมข้อมูล
- ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล
- การรักษาแหล่งข้อมูล
- องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

เวลา
(ชั่วโมง)
๑๕

- เส้น สี รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ ๓
มิติ
- การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
-ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อ
ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว เพื่อสร้าง
ลักษณะนิสัยด้านความประหยัด ปลอดภัย
และสะอาด

มฐ.ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

-สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันมีหน้าที่ใช้
สอยแตกต่างกัน มีประโยชน์ในการทาให้ความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น
-การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างมีความคิด
สร้างสรรค์

มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

-รวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้
-ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

1๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

หน่วย
ที่
7

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ชีวิตสุขสันต์ มฐ. ส ๒.๑
ในบ้านของ ตัวชีว้ ัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
เรา
ตัวชีว้ ัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. พ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ.ง ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๑/๑
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

๑๒

สาระการเรียนรู้
- การยอมรับความคิด ความเชื่อ และการ
ปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดย
ปราศจากอคติ
- เคารพในสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
- วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน
- สร้างงานศิลป์ต่างๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น
รูปร่าง
- ทักษะการทางานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา
และปลอดภัย
- ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการ
ดารงชีวิต
- จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว
- ดูแลตนเองในการแต่งกาย
- ข้อมูลที่น่าสนใจ
- แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว
- ความหมายและความแตกต่างของอานาจ
ตามบทบาท สิทธิหน้าที่ในครอบครัวและ
โรงเรียน
- กิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยใน
ครอบครัว
- สมาชิกในครอบครัว
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
1๕

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๗
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๘
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ศ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕

สาระการเรียนรู้
- รูปร่ำง รูปทรงที่พบในธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- ทัศนธำตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงำน
ทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่ำง และ
รูปทรง
- กำรสร้ำงงำนทัศนศิลป์ต่ำงๆ โดยใช้ทัศนธำตุ
ที่เน้นเส้น รูปร่ำง
- ทักษะพื้นฐำนในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์สร้ำงงำน
ทัศนศิลป์ 3 มิติ
- กำรสร้ำงภำพปะติดโดยกำรตัดหรือฉีก
กระดำษ
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของ ตนเองและเพื่อนบ้ำน
- กำรบรรยำยงำนทัศนศิลป์ถึงสิ่งที่มองเห็น
รวมถึงเนื้อหำเรื่องรำว
- กำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงำน
โครงสร้ำง เคลื่อนไหว
- ควำมสำคัญของงำนทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรอภิปรำยเกี่ยวกับงำนทัศนศิลป์ประเภท
ต่ำงๆ ใน ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีกำรสร้ำงงำน
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
- กำรจำแนกแหล่งกำเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
- กำรจำแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่ำ ดังเบำ ยำว-สั้น ของดนตรี
- กำรเคำะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย ให้
สอดคล้องกับเนื้อหำของเพลง
- กำรร้องเพลงง่ำย ๆ ที่เหมำะสมกับวัย
- ควำมหมำยและควำมสำคัญของเพลงที่ได้ยิน

เวลา
(ชั่วโมง)
30

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มฐ. ศ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๕
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓

๑๔

สาระการเรียนรู้
- ควำมสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่อง
ดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คำง่ำย ๆ
- กำรแสดงและเข้ำร่วมกิจกรรมทำงดนตรีใน
ท้องถิ่น
- กำรเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
- กำรเคลื่อนไหวที่สะท้อนอำรมณ์ของตนเอง
อย่ำงอิสระ
- กำรแสดงท่ำทำง เพื่อสื่อควำมหมำยแทนคำพูด
- กำรแสดงท่ำทำงประกอบจังหวะอย่ำง
สร้ำงสรรค์
- มำรยำทในกำรชมกำรแสดง
- กำรละเล่นพื้นบ้ำน
- กำรเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในกำรละเล่น
พื้นบ้ำนกับกำรดำรงชีวิตของคนไทย
- สิ่งที่ชื่นชอบและภำคภูมิใจในกำรละเล่น
พื้นบ้ำน
- กำรอ่ำนออกเสียงคำคล้องจอง ข้อควำมและ
บทร้อยกรองง่ำยๆได้ถูกต้อง
- กำรอธิบำยควำมหมำยของคำและข้อควำมที่
อ่ำน
- กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
จำกเรื่องที่อ่ำน
- กำรคัดลำยมือตัวเต็มบรรทัด
- กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ จำกประสบกำรณ์
- กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ ตำมจินตนำกำรณ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
(ชั่วโมง)
30

หน่วย
ที่
๘

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สุนทรียศิลป์ มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน พ ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
มาตรฐาน ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป. ๒/๒
มาตรฐาน ง ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

๙

ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

มฐ.ส ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้
- รับฟังคำแนะนำคำสั่งซับซ้อนและปฏิบัติตำม
- กำรเล่ำเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นควำมรู้และ
ควำมบันเทิง
- กำรจับสำระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
- กำรตั้งคำถำมตอบคำถำมเกี่ยวกับเรื่องทั้งฟัง
และดู
- กำรพูดสื่อสำรให้ชัดเจนตรงตำมวัตถุประสงค์

เวลา
(ชั่วโมง)
30 ๓๐

- กำรท่องจำบทอำขยำนตำมที่กำหนดและบท
ร้อยกรองตำมควำมสนใจ
- กำรร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น
- ควบคุมกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยขณะอยู่กับที่
เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
- กำรเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคน
ในชุมชนของตนจำกอดีตถึงปัจจุบัน
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
- ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต
ปัจจุบัน และอนำคต
- กำรลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง

๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

๙

ถิ่นไทยวิไล
ศิลป์

มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖

๑๐

อาเซียน
ศึกษา

มฐ. ส ๑.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป ๒/๑
มฐ. ส ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๒

๑๖

สาระการเรียนรู้
- กำรสืบค้นวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
ของตนจำกอดีตจนปัจจุบัน
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน

เวลา
(ชั่วโมง)
๓๐

- บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือ
ประเทศชำติ
- วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำไทยที่
ภำคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้
- กำรตั้งคำถำมและตอบคำถำมที่อ่ำน
- กำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญและรำยละเอียด
ของเรื่องที่อ่ำน
- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- กำรเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์
- กำรเขียนและบอกพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
- การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ เช่น การ
พนมมือ การไหว้ การกราบ การนั่ง ยืน เดิน
- กริยามารยาทไทยเกี่ยวกับ การแสดงความ
เคารพ การยืนการเดิน การนั่งการพูดการ
ทักทาย การแต่งกาย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕

หน่วย
ที่
๑๐

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
อาเซียน
ศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ. ส ๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ส ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒

มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๘
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
มฐ. ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
มฐ. ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๕
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป. ๒/๗
มฐ. พ ๓.๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒

สาระการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

- การสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายๆ เช่น สอบถามพ่อแม่ ผู้รู้
ในชุมชน

๑๕

- วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การทาความเคารพ
อาหารไทย ภาษาไทย ประเพณี
- คุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีไทย ที่มีต่อ
สังคมไทย
- ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่นของนักเรียน
- ตาแหน่งอย่างง่าย และลักษณะทางกายภาพของสิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และ
ภาพถ่าย เช่น ภูเขา ที่ราบ แม่นา้ ต้นไม้ อากาศ
ทะเล
- แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง
ที่อ่าน
- มารยาทในการอ่าน เช่น ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน ไม่ทาลายหนังสือ ไม่ควรแย่ง
อ่าน หรือชะโงกหน้าไปอ่าน ขณะที่ผู้อื่นกาลังอ่าน
- การเขียนเรื่องสั้น ๆ
- การฟังและปฏิบตั ิตามคาแนะนา คาสั่งที่ซับซ้อน
- การสื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น การขอความ
ช่วยเหลือ การกล่าวคาขอบคุณ/ขอโทษ เล่า
ประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
- ภำพปะติดจำกกระดำษ
- กำรเนื้อหำเรื่องรำวในงำนทัศนศิลป์ และกำรวำด
ภำพถ่ำยทอดเรื่องรำว
- กฎ กติกำ ข้อตกลงในกำรเล่นเกม เป็นกลุ่ม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗

สวนที่ ๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์ (จานวน ๓๐ ชั่วโมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะ
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง
และรูปทรง
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ๓ มิติ
ตัวชี้วัด ป.๒/๕ สร้างภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ
ตัวชี้วัด ป.๒/๖ วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ ตนเองและเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัด ป.๒/๗ เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว
ตัวชี้วัด ป.๒/๘ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เป็นรูปแบบงานโครงสร้าง เคลื่อนไหว
มาตรฐาน ศ ๑.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
งานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บอกความสาคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเห็นใน ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ใน ท้องถิ่น โดยเน้นถึงวิธีการ
สร้างงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
มาตรฐาน ศ ๒.๑ เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า
ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑. จาแนกแหล่งกาเนิด ของเสียงที่ได้ยิน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒. จาแนกคุณสมบัติของเสียง สูง- ต่า ดัง-เบา ยาว-สั้น ของดนตรี
ตัวชี้วัด ป. ๒/๓. เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง
ตัวชี้วัด ป. ๒/๔. ร้องเพลงง่าย ๆ ที่เหมาะสมกับวัย
ตัวชี้วัด ป. ๒/๕. บอกความหมายและความสาคัญของเพลงที่ได้ยิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑

มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑. บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น โดยใช้คา
ง่าย ๆ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒. แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น
มาตรฐาน ศ ๓.๑ เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑. เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒. แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๓. แสดงท่าทาง เพื่อสื่อความหมายแทนคาพูด
ตัวชี้วัด ป. ๒/๔. แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป. ๒/๕. ระบุมารยาทในการชมการแสดง
มาตรฐาน ศ ๓.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑. ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒.เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดารงชีวิตของ
คนไทย
ตัวชี้วัด ป. ๒/๓. ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ อ่านออกเสียงคาคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๔ ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ คัดลายมือตัวเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ เขียนเรื่องสั้น ๆ จากประสบการณ์
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการณ์

๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด
และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ ฟังคาแนะนา คาสั่งซับซ้อนและปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ เล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง
ตัวชี้วัด ป.๒/๓ บอกสาระสาคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ตัวชี้วัด ป.๒/๔ ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องทั้งฟังและดู
ตัวชี้วัด ป.๒/๖ พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ ท่องจาบทอาขยานตามที่กาหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ ร้องบทร้องเล่นสาหรับเด็กในท้องถิ่น
มาตรฐาน ค ๓.๑ อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติ ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม
หรือรูปวงรี
มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ สืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนของตนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน



มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างของเครื่องใช้
หรือวิธีกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓

๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เพลงและการร้องเพลงใน
ชีวิตประจาวัน

การกาเนิดเสียง เครื่องดนตรีน่ารู้

เลียนแบบการเคลื่อนไหว
ในลักษณะต่าง ๆ
ฝึกปฏิบัติการนาฎศิลป์

ภาษาท่าในนาฎศิลป์

ศิลปะในสิ่งแวดล้อม ศิลปหัตถกรรม

เส้น รูปร่าง รูปทรงในงานศิลป์

การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
การฟ้อนราไทย

บทเพลงในท้องถิ่น

ศิลปะท้องถิ่น

การถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก
การสร้างงานศิลป์ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฎศิลป์
เป็นการส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ของงานศิลปะไทย

การสร้างผลงานวาดภาพ การร้อง
เพลง การเคลื่อนไหวท่าทาง
ประกอบเพลงสามารถสร้าง
จินตนาการและเกิดความสนุกสนาน
วาดภาพตามจินตนาการ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
แหล่งกาเนิดงานศิลป์ ทั้งในด้านงาน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฎศิลป์

งานศิลป์ในธรรมชาติ

หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
(๘ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
(๖ ชั่วโมง)

นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทย
และการอนุรักษ์

ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย
และการอนุรักษ์

ศิลปะท้องถิ่น ศิลปะไทย
และการอนุรักษ์

งานศิลป์ในชีวิตประจาวันมีคุณค่า
และความสาคัญเป็นฝีมือและความ
ชานาญของคนในท้องถิ่น ซึ่งควร
อนุรักษ์

หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
(๖ ชั่วโมง)

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์ จานวน ๓๐ ชั่วโมง

๒๓

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕

แผนที่ ๒ ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น

-----

แผนทีา่ย๓ๆ ร้ประกอบจั
องราทาเพลง
บทเพลงง่
งหวะ
บทเพลงง่
า
ย
ๆ
ประกอบจั
แสดงท่าประกอบบทเพลง งหวะ
แสดงท่่สาาคั
ประกอบบทเพลง
เพลงที
ญ
เพลงที่สาคัญ้อเพลง
บทกลอนเนื
บทกลอนเนื
้อเพลง
การน
าเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงาน

แผนที่ ๓ ร้องราทาเพลง

ปหัตถกรรมในท้
-แผนที
งานศิ่ ล๒ปหัศิตลถกรรมในท้
องถิ่น องถิ่น
งานศิลาปหั
ตถกรรมในท้
-- การสร้
งภาพปะติ
ด องถิ่น
การสร้้นาดิงภาพปะติ
-- การปั
นน้ามัน ด
การปัาเสนอผลงาน
้นดินน้ามัน
-- การน
- การนาเสนอผลงาน

วิภาษาท่
ธีปฏิบัตาทางตามรู
ินาฏยศัพท์ปแบบนาฏศิลป์
วิธีปฏิบ่อัตนไหวร่
ินาฏยศัาพงกายอยู
ท์ ่กับที่
การเคลื
การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่

ประดิษฐ์ท่าประกอบการแสดงตามจิ
การแสดงภาษาท่
าประกอบเพลง นตนาการ
การแสดงภาษาท่
ประกอบเพลง
การเคลื
่อนไหวร่าางกาย
อยู่กับที่
การเคลื
่อนไหวร่างกายอยู่กับที่
การนาเสนอผลงาน

- การนาเสนอผลงาน

----

แผนที่ ๖ การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
แผนทีษฐ์่ ๖ท่าประกอบการแสดงตามจิ
การฝึกปฏิบัตินาฏศินลตนาการ
ป์ไทย
- ประดิ

---

แผนที่ ๕ ภาษาท่าในนาฏศิลป์
ภาษาท่ปาแบบนาฏศิ
ในนาฏศิลลป์ป์
- แผนที
ภาษาท่่ ๕าทางตามรู

ลักษณ์
างดนตรี
ง เสี
า – –เร็สัว้น
คุสัณญสมบั
ติขทองเสี
ยงสูงเสี–ยต่งดัาหนั
ก ย–งเบา,
เบา, ช้ยาว
คุตัวณโน้สมบั
ต
ข
ิ
องเสี
ย
งสู
ง
–
ต่
าหนั
ก
–
เบา,
ยาว
– สั้น
ตไทยและโน้ตสากล
ตัวโน้ตไทยและโน้ตสากล

แผนที่ ๔ เสียงดนตรี
แผนทีเสี่ ๔ยงดัเสีงยงดนตรี
- สัญลักษณ์ทางดนตรี
เสียงเบา, ช้า – เร็ว

---

แผนที่ ๑ วาดภาพตามจินตนาการ

่ ๑ วาดภาพตามจิ
นตนาการ
- แผนที
หลักการและวิ
ธีการวาดภาพตาม
- จิหลั
กการและวิธีการวาดภาพตาม
นตนาการ
- วัจิสนดุตนาการ
อุปกรณ์ในการวาดภาพ
-- วัการน
สดุอุปาเสนอผลงาน
กรณ์ในการวาดภาพ
- การนาเสนอผลงาน

-

แผนที่ ๑ ศิลปะและการอนุรักษ์

แผนทีาคั่ ญ๑ของงานศิ
ศิลปะและการอนุ
รักษ์
ความส
ลปะใน
าคัาวั
ญของงานศิ
ลปะใน
ชีความส
วิตประจ
น
ชีวิตประจ
าวัน
การน
าเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงาน

หน่วยย่อยที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๒
เรื่อง จินตนาการหรรษา
เรื่อง จินตนาการหรรษา
เวลา ๘ ชั่วโมง
เวลา ๘ ชั่วโมง

เส้นและการวาดภาพจากเส้
นลักนษณะต่าง ๆ
การใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้
การใช้าเสนอผลงาน
วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
การน
การนาเสนอผลงาน

รูสิป่งร่แวดล้
างรูปอทรงตามธรรมชาติ
และ
ม
สิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
รูปทรงเรขาคณิต
รูปทรงเรขาคณิต

แผนที่ ๒ เส้นสายลายศิลป์
แผนที่ ๒ เส้นสายลายศิ
ลป์าง ๆ
- เส้นและการวาดภาพจากเส้
นลักษณะต่
---

-

แผนที่ ๔ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว

-

การแสดงที
่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
ให้
อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
ให้อกยูการชมนาฏศิ
่คู่สังคมไทยตลอดไป
หลั
ลป์ไทย
หลักการชมนาฏศิลป์ไทย

แผนที่ ๓
่ ๓ ลป์ไทยและ
นาฏศิลป์พื้นเมือแผนที
ง นาฏศิ
นาฏศิ
ล
ป์
พ
น
้
ื
เมื
อ
ง
นาฏศิ
ลป์ไทยและ
การอนุรักษ์
การอนุ
ร
ก
ั
ษ์
- การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิ
ทยการอนุรักษ์
-- การแสดงที
่มีคุณลค่ป์าไแก่

หน่วยย่อยที่ ๓
หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง ลีลาศิลป์ไทย
เรื่อง ลีลาศิลป์ไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

แผนที่ ๓ สีสันเส้นเสียง

แหล่งกแผนที
าเนิดเสี่ ๓ยง สีสันเส้นเสียง
าเนิดเสียง ติของเสียง
คุแหล่
ณลังกกษณะและสมบั
ติของเสี
ยง
รูคุปณร่ลัากงลัษณะและสมบั
กษณะเครื่องดนตรี
ไทยและสากล
รูการน
ปร่าาเสนอผลงาน
งลักษณะเครื่องดนตรีไทยและสากล
การนาเสนอผลงาน

แผนที่ ๒ ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์

----

่ ๔ สร้างสรรค์
สิแผนที
่งที่ควรเคารพในการเรี
ยนวิกชารเคลื
านาฏศิ่อลนไหว
ป์
สิ่งที่ควรเคารพในการเรี
ยนวิชานาฏศิลป์
การเคลื
่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
การเคลื่อนนไหวเลี
ยนแบบธรรมชาติ
การละเล่
พื้นบ้านการละเล่
นในท้องถิ่น
การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นในท้องถิ่น

-แผนที
ดนตรี่ พ๒ื้นบ้ดนตรี
าน พื้นบ้านและการอนุรักษ์
ดนตรีพรื้นักบ้ษ์าดนนตรีพื้นบ้าน
-- การอนุ
- การอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

หน่วยย่อยที่ ๔
หน่วยย่อยที่ ๔
เรื่อง ภูมิใจในงานศิลป์
เรื่อง ภูมิใจในงานศิลป์
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘
เรื่อง สุนทรียศิลป์
เรื่อง สุนทรียศิลป์
เวลา ๓๐ ชั่วโมง
เวลา ๓๐ ชั่วโมง

หน่วยย่อยที่ ๑
หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง กาเนิดงานศิลป์
เรื่อง กาเนิดงานศิลป์
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง

---

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์

แผนที่ ๑ งานศิลป์ในธรรมชาติ
งานศิลป์ในธรรมชาติ
- แผนที
รูปร่างรู่ ป๑ทรงตามธรรมชาติ
และ

๒๔
๒๔
โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์

แผนที่ ๔ ดนตรีพื้นบ้าน

แผนที่ ๓ เพลงพื้นบ้าน
แผนที่ ๓ เพลงพื้นบ้าน
บทเพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
้นบ้าน้นบ้๔านภาค
วิบทเพลงพื
เคราะห์เพลงพื
วิเคราะห์เพลงพื้นบ้าน

่ ๔ ดนตรีพื้นบ้าน
ดนตรีพื้นบ้าแผนที
น ๔ ภาค
ดนตรี
พื้นบ้าทน้องถิ
๔ ่นภาค
เครื
่องดนตรี
่องดนตรีท้องถิ่นและการดารงชีวิตในท้องถิ่น
วัเครื
ฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมประเพณีและการดารงชีวิตในท้องถิ่น

--

ท้- อทีงถิ่ม่นาของการสร้างงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ใน
-ท้อวังถิ
สดุ่นที่นามาสร้างงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ใน
-ท้อวังถิสดุ่นที่นามาสร้างงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ใน
งถิ่น
-ท้อการวาดภาพวิ
ถีชีวิต
การวาดภาพวิ
ถีชีวิต
-- การน
าเสนอผลงาน
- การนาเสนอผลงาน

แผนที่ ๒ ที่มาและวัสดุสร้างงานศิลปะ
แผนที่ ๒ ทีม่ าและวั
พื้นบ้าสนดุสร้างงานศิลปะ
พื้นบ้ลาปะด้
น านทัศนศิลป์ใน
- ที่มาของการสร้างงานศิ

แผนที่ ๑ ศิลปะพื้นบ้าน

แผนที
่ ๑ ศิาท้ลปะพื
านศนศิลป์
ศิลปะพื
้นบ้านประจ
องถิ่น้นด้าบ้นทั
ศิการน
ลปะพื
น
้
บ้
า
นประจ
าท้
อ
งถิ
น
่
ด้
า
นทั
ศนศิลป์
าเสนอผลงาน
การนาเสนอผลงาน

--

แผนที่ ๖ ฟ้อนราไทย

าไทย
ประวัติคแผนที
วามเป็น่ ๖มารฟ้าวงอนร
มาตรฐาน
ประวั
ต
ค
ิ
วามเป็
น
มาร
าวง
มาตรฐาน
การขับร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ
การขับร้องเพลงและแสดงท่
าทางประกอบ
เพลงงามแสงเดื
อน เพลงคืนเดื
อนหงาย
เพลงงามแสงเดื
อน เพลงคืงนหวะ
เดือนหงาย
การเคลื
่อนไหวประกอบจั
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

เพลงในนํ้ามีปลาในนามีขาว

- เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ราวงชาวบ้าน

 ่อนไหวร่างกายประกอบ
แผนที่ ๕ การเคลื
 ่อนไหวร่างกายประกอบ
แผนที
่
๕
การเคลื
เพลง
-เพลง
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง ราวงชาวบ้าน

---

--

หนวยยอยที่ ๑
กําเนิดงานศิลป

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๑ ชื่อหน่วยย่อย กาเนิดงานศิลป์
จานวนเวลาเรียน ๖ ชั่วโมง
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย จานวนแผนการเรียนรู้ ๔ แผน
สาระส
ญของหน่
หน่วยย่าคั
อยที
่ ๑ วชืย่อหน่วยย่อย กาเนิดงานศิลป์
ธรรมชาติ
แวดล้อมเป็นแหล่งกาเนิ
ดงานศิ
ปะ วทัยย่
้งในด้
ศนศิลป์ ดนตรียและนาฏศิ
ลป์
จานวนเวลาเรี
ยน แ๖ละสิชั่วงโมง
จานวนแผนการเรี
นรู้ ๔ แผน
ใบสรุ
ปหน้ลาหน่
อยานงานทั
ซึหน่
่งเป็วยย่
นสิาคั
เรียวนรู
ศนศิดงานศิ
ลป์เกิดลจากเส้
อ่งทียที
ุ่ก๑คนควรได้
ยย่้ อด้ยานทั
กาเนิ
ป์ น รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรูปทรง
สาระส
ญ่ทของหน่
วชืย่อหน่
เรขาคณิ
ตธรรมชาติ
ด้ายนดนตรี
ปชัระกอบด้
ยการก
าเนิงกดาเนิ
เสียดงในธรรมชาติ
ยงทีานงานทั
่มนุจษานวนแผนการเรี
ย์สศร้นศิ
างขึล้นป์ เครื
่องดนตรี
้ และด้
แวดล้อวมเป็
นแหล่
งานศิลปะ ทั้งเสีในด้
ดนตรี
ลป์ าน
จานวนเวลาเรี
น แ๖ละสิ
่วงโมง
ยและนาฏศิ
นรู้ น๔่ารูแผน
นาฏศิ
ป์่งทีญเกิ
จากการเลี
ทางการเคลื
้สึกนึสกิ่งคิแวดล้
ดของมนุ
ษย์ ปทรง
ซึ่งเป็นลสิาคั
่ทของหน่
ุกดคนควรได้
นรู้ ด้าานทั
ศนศิลป์เกิ่อดนไหวของสั
จากเส้น รูปตร่ว์างและแสดงความรู
รูปทรงในธรรมชาติ
อมและรู
สาระส
วย เรียยนแบบท่
มาตรฐานตั
้วัด และสิ
่งแวดล้อวมเป็
นแหล่
งานศิลปะ ทั้งเสีในด้
ดนตรี
และนาฏศิ
ลป์ าน
เรขาคณิตธรรมชาติ
ด้วาชีนดนตรี
ประกอบด้
ยการก
าเนิงกดาเนิ
เสียดงในธรรมชาติ
ยงทีานงานทั
่มนุษย์สศร้นศิ
างขึล้นป์ เครื
่องดนตรี
น่ารู้ และด้
มฐ.
ตัวชี้วัดเรียยนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๓
ซึนาฏศิ
่งเป็ศนลสิ๑.๑
่ทุกดคนควรได้
นรู้ ด้าานทั
ศนศิลป์เกิ่อดนไหวของสั
จากเส้น รูปตร่ว์างและแสดงความรู
รูปทรงในธรรมชาติ
อมและรู
ป์่งทีเกิ
จากการเลี
ทางการเคลื
้สึกนึสกิ่งแวดล้
คิดของมนุ
ษย์ ปทรง
มฐ.
ศ ๒.๑
ัด ป.๒/๑,๒,๓
เรขาคณิ
ต ด้วาชีนดนตรี
วยการกาเนิดเสียงในธรรมชาติ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เครื่องดนตรีน่ารู้ และด้าน
มาตรฐานตั
้วัดตัวชีป้วระกอบด้
มฐ.
ตัวชี้วัดยนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๔
นาฏศิศล๓.๑
ป์ เกิดจากการเลี
าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์ และแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
๑.๑
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ.
ศ ๓.๒
๒.๑ วชี้วัดตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
มาตรฐานตั
มฐ. ทศ ๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
๓.๑
ป.๒/๑,๒,๔
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ทศ ๓.๒
๒.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ทศ ๓.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๖
๑.๑
ป.๒/๑
ป.๒/๑,๒,๔
มฐ. คศท ๓.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
๒.๑
ป.๒/๑,๒
๓.๒
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. พท ๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
๓.๑
ป.๒/๖
ลมฐ.
าดับคทการเสนอแนวคิ
๓.๑
ป.๒/๑
๒.๑
ตัวชีด้วัดหลักป.๒/๑,๒
ธรรมชาติตัแวละสิ
อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ป.๒/๑
มฐ. ทพ ๓.๑
ชี้วัด่งแวดล้
ป.๒/๖
งานศิลป์ในธรรมชาติ
มฐ.
๓.๑
ตัวชีด้วัดหลักป.๒/๑
ลาดับคการเสนอแนวคิ
ธรรมชาติตัแวละสิ
อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
มฐ. พ ๓.๑
ชี้วัด่งแวดล้
ป.๒/๑
เส้น รูงานศิ
ปร่างลป์รูปในธรรมชาติ
ทรงในงานศิลป์
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
การก
เครื่องดนตรีลนป์่ารู้
เส้น าเนิ
รูงานศิ
ปร่ดาเสีงลยป์รูงปในธรรมชาติ
ทรงในงานศิ


่อนไหวลนป์่ารู้
เส้นเลีาเนิ
รูยปนแบบการเคลื
ร่ดาเสีง ยรูงปทรงในงานศิ
การก
เครื่องดนตรี

โครงสร้างของหน่วย
แผนที่
ชืการก
่อแผน
เลีาเนิ
ยนแบบการเคลื
่อนไหวน่ารู้ เวลา
ดเสียง เครื่องดนตรี
๑
๑ ช.ม.
โครงสร้างของหน่
วย งานศิลป์ในธรรมชาติ
๒ ่
เส้นสายลายศิลป์ ชื่อแผน
ช.ม.
เลียนแบบการเคลื่อนไหว ๑เวลา
แผนที
๓๑
สันเส้ลนป์เสี
ยง
๒๑ ช.ม.
โครงสร้างของหน่
วย สีงานศิ
ในธรรมชาติ
๔๒ ่
สร้
งสรรค์การเคลื
๒๑เวลา
ช.ม.
แผนที
่อแผน
เส้นาสายลายศิ
ลป์ ่อชืนไหว
๑๓
งานศิ
ในธรรมชาติ
๑๒ ช.ม.
สีสันเส้ลนป์เสี
ยง
๒๔
เส้
ลป์ ่อนไหว
๑๒ ช.ม.
สร้นาสายลายศิ
งสรรค์การเคลื
๓
สีสันเส้นเสียง
๒ ช.ม.
๔
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
๒ ช.ม.

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๙

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วย
ย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
หนวยยอยที่ ๑ กําเนิดงานศิลป



แผนที่ ๔ สร้างสรรค์การ เคลื่อนไหว

แผนที่ ๑ งานศิลป์ในธรรมชาติ

- สิ่งที่ควรเคารพในการเรียนวิชานาฏศิลป์
- การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
- การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นในท้องถิ่น

- รูปร่า งรูปทรงตามธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- รูปทรงเรขาคณิต

หน่วยย่อยที่ ๑
เรื่อง กาเนิดงานศิลป์
เวลา ๖ ชั่วโมง








แผนที่ ๒ เส้นสายลายศิลป์

- เส้นและการวาดภาพจากเส้นลักษณะต่าง ๆ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
- การนาเสนอผลงาน

๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

-

แผนที่ ๓ สีสันเส้นเสียง

แหล่งกาเนิดเสียง
คุณลักษณะและสมบัติของเสียง
รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีไทยและสากล
การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง งานศิลป์ในธรรมชาติ เวลา ๑ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
งานศิลป์ในธรรมชาติแสดงออกถึงความสวยงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่พบเห็นได้ซึ่ง
ประกอบด้วย ลักษณะรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต การฝึกวาดรูปร่างรูปทรงที่พบเห็นใน
ธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิต ให้เกิดความมุ่งมั่นในการทางาน มีความใฝ่เรียนรู้ และความสามัคคี
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและใบงานให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๒ ครูควรเตรียมใบงานให้พร้อม
๒.๓ ครูอธิบายความหมายของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รูปร่าง และรูปทรงเรขาคณิตให้นักเรียนเข้าใจ
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไร
- ครูอธิบายถึงลักษณะ รูปร่าง รูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ครูสาธิตการวาดรูปทรงเรขาคณิต พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
- นักเรียนทากิจกรรมใบงาน ๐๑ รูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ใบงาน
- ใบความรู้
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงานที่ ๐๑
- ใบความรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๑

๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจัดการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.
๒.

ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
ทดสอบก่อนเรียนประจาหน่วยที่ ๑ เรื่อง กาเนิดงานศิลป์
ครูให้นักเรียนดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไร
ครูอธิบายถึงลักษณะ รูปร่าง รูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ครูสาธิตการวาดรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต
มอบหมายใบงานที่ ๐๑ รูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ
ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของรูปร่าง รูปทรงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมือนและแตกต่างกัน
ครูนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องความงามที่เราพบเห็นในธรรมชาติ ทั้งเรื่องรูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การทาใบงาน ๐๑
สังเกตการร่วมตอบคาถาม

กิจกรรมการเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ : แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง งานศิลป์ในธรรมชาติ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์ เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๙

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๓

๓. ความสามัคคี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. มีความมุ่งมั่นในการทางาน
๒. มีความใฝ่เรียนรู้

ทักษะ
๑. วาดรูปร่างรูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติ
และรูปทรงเรขาคณิตได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกลักษณะรูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้
๒. บอกลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตได้

- รูปร่างรูปทรงตามธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- รูปทรงเรขาคณิต

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
๒. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
๓. ครูให้นักเรียนดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมีลักษณะ
อย่างไร
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบายถึงลักษณะ รูปร่าง รูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อม
สาธิตการวาดรูปร่าง รูปทรง
๔. ครูสาธิตการวาดรูปทรงเรขาคณิต พร้อมอธิบายเพิ่มเติม
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมแนวความคิดให้นักเรียนมองเห็นลักษณะของสิ่ง
ต่าง ๆ ในธรรมชาติ เช่น ขวดน้า ประกอบด้วยรูปทรงสี่เลี่ยม รูปทรงปีระมิด
รูปทรงกระบอก
๖. นักเรียนทากิจกรรมใบงาน ๐๑ รูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ
๗. นักเรียนบอกลักษณะรูปร่าง รูปทรงที่เหมือน และแตกต่างกันของสิ่งต่าง ๆ
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่องความงามที่เราพบเห็นในธรรมชาติ
ทั้งเรื่องรูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวัดและประเมินผล
๑. การประเมินความรู้ลักษณะ
รูปร่างรูปทรง
๒. การประเมินคุณธรรม ความ
ในการทํางาน
างาน ความใฝ่
มุ่ง มั่นในการท
รูความใฝ
้
รู ใฝเรียน
ใฝ่
เรียน และความสามั
คคี
และความสามั
คคี
วิธีการ
๑. ตรวจใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. ใบงาน ๐๑
๒. แบบสังเกตการทางาน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ใบงานความรู้
ภาระงาน / ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๐๑

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง งานศิลป์ในธรรมชาติ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์ เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๓๐

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปร่างใกล้เคียงกันมากที่สุด
ก. มะนาว แตงกวา
ข. มะม่วง ส้มเขียวหวาน
ค. ส้มเขียวหวาน มะนาว
๒. ภาพในข้อใดใช้เส้นตรงอย่างเดียว
ก. กระท่อม ต้นไม้
ข. กระท่อม ทุ่งนา
ค. ต้นไม้
แม่น้า
๓. รูปทรงในข้อใดที่ต่างจากพวก
ก. ไข่
แตงโม
ข. ไข่
แตงกวา
ค. ส้มโอ
ส้มเขียวหวาน
๔. เสียงในข้อใดมีแหล่งกาเนิดจากเครื่องดนตรี
ก. น้าตก
ตีกลอง
ข. ตีฉิ่ง
นกร้อง
ค. ตีกลอง ตีฉิ่ง
๕. ข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น
ก. กริ๊ง ! กริ๊ง !
ข. ปัง ! ปัง !
ค. ซ่า ! ซ่า !
๖. การทาเสียงเลียนแบบลิง ต้องเปล่งเสียงอย่างไร
ก. อู๊ดๆ
ข. โฮ่งๆ
ค. เจี๊ยกๆ

๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗

จากภาพเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก. เครื่องดีด
ข. เครือ่ งตี
ค. เครือ่ งสี

๘. คุณค่าที่ได้รับจากการละเล่นพื้นบ้าน คือข้อใด
ก. คุณค่าด้านสังคม
ข. คุณค่าด้านวัฒนธรรม
ค. ถูกทุกข้อ
๙. การละเล่นพื้นบ้านมีลักษณะการเล่นเป็นแบบใด
ก. การละเล่นเป็นกลุ่ม
ข. การละเล่นเดี่ยว
ค. การละเล่นเป็นคู่
๑๐. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเล่นของเด็กไทยคือข้อใด
ก. ทาให้ร่างกายแข็งแรงและมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดี
ข. ทาให้เกิดพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
ค. ถูกทุกข้อ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๕

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓๖

ค
ข
ข
ค
ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ข
ค
ก
ค

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๑/ผ๑-๐๑

เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนรู้จักมา ๕ ภาพ

















ชื่อ

............................................................................................................ ชั้น ...............................................
โรงเรียน .......................................................................... จังหวัด ..................................................................






ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๗

(แนวคาตอบ)
๐๑
ใบงานที่ ๐๓

เรื่อง รูปทรงเรขาคณิตง่าย ๆ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิตที่นักเรียนรู้จักมา ๕ ภาพ




























๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๑-๐๑
บ ๘.๑/ผ๑-๐๓

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ งานศิลป์ในธรรมชาติ
รูปร่าง คือ รูปแบน ๆ มี ๒ มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่
ขอบเขต ของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่า
แสดงปริมาตรหรือมวล

รูปทรง คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา
นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร
ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ ค่าน้าหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน

รูปทรงเรขาคณิต คือ รูปที่ดูเป็นลักษณะ ๓ มิติซึ่งมีความกว้าง ความยาว และความหนา หรือความลึกที่
สามารถวัดคานวณหรือให้ความรู้สึกมีปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ได้แก่รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
สี่เหลี่ยม รูปทรงกระบอกเป็นต้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓๙

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนการปฏิบัติงานของนักเรียน โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนน
การประเมินดังนี้
๕ มีพฤติกรรมการทางาน มากที่สุด ๔ มีพฤติกรรมการทางาน มาก ๓ มีพฤติกรรมการทางาน ปานกลาง
๒ มีพฤติกรรมการทางาน น้อย
๑ มีพฤติกรรมการทางาน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีการวางแผนในการทางาน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหา
๔. ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงาน
๕. ผลงานสาเร็จและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

คะแนน

พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีความกระตือรือร้นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางาน และทางานจนสาเร็จ
สามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถาม
รวม

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึ้นไป
ชื่อ ............................................................................................................ ชั้น ..........................................
โรงเรียน ............................................................................. จังหวัด ..........................................................

๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เส้นสายลายศิลป์ เวลา ๑ ชัว่ โมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การวาดภาพจากลายเส้นในลักษณะต่าง ๆ ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพที่เหมาะสม
ฝึกให้เกิดความมุ่งมั่นในการทางาน มีความใฝ่เรียนรู้ และความสามัคคี
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและใบงานให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๒ ครูควรสาธิต อธิบาย และแสดงความรู้สึกการวาดภาพจากเส้นในลักษณะต่าง ๆ ให้นักเรียนเข้าใจ
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนาดอกไม้มาให้นักเรียนช่วยกันสังเกตลักษณะเส้นที่เกิดจากรูปร่าง รูปทรงของดอกไม้พร้อมทั้ง
อธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะเส้นที่ประกอบเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
อธิบายความรู้สึกที่ได้จากเส้นต่าง ๆ
-..ครูสาธิตการวาดเส้นลักษณะต่าง ๆ (ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑ และ ๒)
- ให้นักเรียนฝึกวาดเส้นตามครู
- ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายการวาดภาพจากเส้นที่หลากหลายในลักษณะต่าง ๆ
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- ใบงาน
- ใบความรู้
- ดอกไม้
- อุปกรณ์วาดลายเส้น
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงานที่ ๐๑
- ใบความรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๑

๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องการวาดภาพจากเส้น

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑. การทาใบงาน
๒. ตรวจผลงานวาดลายเส้น
๓. สังเกตการตอบคาถาม

ครูสาธิตการวาดภาพจากเส้นรูปดอกไม้ ให้นักเรียนช่วยกันสังเกตลักษณะเส้นที่เกิดจากรูปร่าง รูปทรงของดอกไม้
ครูแนะนาการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพจากเส้น
นักเรียนฝึกปฏิบัติการวาดภาพลายเส้นรูปร่างรูปทรง
นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ธรรมชาติแสนสวย
ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายการวาดภาพจากเส้นในลักษณะอื่น ๆ

๑. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะรูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเกิดจากเส้นในลักษณะใดบ้าง

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

แนวการจัดการเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เส้นสายลายศิลป์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ เวลา ๒ ชัว่ โมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๓๙

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๓







จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกเส้นและการวาดเส้นในลักษณะ
ต่าง ๆได้
๒. รู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการวาดลายเส้น
ทักษะ
๑. วาดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ
๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดลายเส้น
๓. การพูดนาเสนอผลงาน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

๒. มุ่งมั ่นในการทางาน

๓. ความสามั
คคี

๓. มีค วามใฝ่เรียนรู้

- เส้นและการวาดภาพจากเส้น
ลักษณะต่าง ๆ
- การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดเส้น
- การนาเสนอผลงาน

ขอบเขตเนื
 ้อหา































ขั้นสรุป

๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เรื่องการวาดภาพจากเส้
นลักษณะต่าง ๆ
และความรู้สึกที่ได้จากเส้นรวมถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการวาดลายเส้นให้ถูกวิธี






ขั้นสอน
๒. ครูนาดอกไม้มาให้นักเรียนช่วยกันสังเกตลักษณะเส้นที่เกิดจากรูปร่าง รูปทรงของ
ดอกไม้พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมถึงลักษณะเส้นที่ประกอบเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิ
 บายความรู้สึกที่ได้จากเส้นต่าง ๆ
๓. ครูสาธิตการวาดเส้นลักษณะต่าง ๆ (ใบความรู
้สาหรับครูที่ ๑ และ ๒)

๔. ให้นักเรียนฝึกวาดเส้นตามครู

๕. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรายการวาดภาพจากเส้นที่หลากหลายในลักษณะต่าง ๆ

๖. นักเรียนทาใบงานที่ ๐๑ ธรรมชาติแสนสวย
๗. นักเรียนนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 



 ขั้นนา









๑. ครูให้นักเรียนสังเกตลักษณะรูปร่าง รูปทรง ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและ
 นในลั
 กษณะใดบ้
 าง 




สิ่งแวดล้อมว่าเกิดจากเส้









การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินความรูเ้ รื่องการวาดภาพ
จากเส้นและวัสดุอุปกรณ์ในการวาด
ลายเส้น
๒. ประเมินทักษะการวาดลายเส้น
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมความ
มุ่งมั่นในการทางาน ความสามัคคีและ
การใฝ่รู้ใฝ่เรียน
วิธีการ
๑. ตรวจใบงาน
๒. สังเกตการปฏิบตั ิงานของนักเรียน


เครื่องมือ 



๑. แบบสังเกตการปฏิบตั ิงานของ


นักเรี ยน 




เกณฑ์การประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้



สื่อ / แหล่งเรียนรู้


๑. ใบความรู้ 
๒. ดอกไม้
๓. วัสดุอุปกรณ์ในการวาดลายเส้น
๔. ใบงาน ๐๑
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงานจากใบงาน ๐๑
๒. การนาเสนอผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ : แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เส้นสายลายศิลป์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๔๐



★ ★ บ ๘.๑/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย

บ ๘.๑/ผ๒-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงในกรอบที่กาหนดให้

ชื่อ ..................................................................................... ชั้น......................... เลขที่ ....................
โรงเรียน ...................................................................................... จังหวัด ........................................

๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒-๐๑
★ ★ บบ ๘.๑/ผ
๘.๑/ผ๒-๐๑

(แนวคาตอบ)
ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย

คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพลายเส้นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงในกรอบที่กาหนดให้

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๕

ใบความรูสําหรับครูที่ ๑
หนวยการเรียรรูบูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป หนวยยอยที่ ๑ กําเนิดงานศิลป
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรือ่ ง เส้นในงานศิลปะ
เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเรานาจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น
เส้นมีมิติเดียวคือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ทาหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง รูปร่าง รูปทรง ตลอดจนกลุ่มรูปทรง
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง
เส้นเป็นพื้นฐานที่สาคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และอารมณ์ได้
ด้วยตัวเอง และสามารถสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี ๒ ลักษณะคือ เส้นตรง และเส้นโค้ง
เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กันจะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึก
ที่แตกต่างกันอีกด้วย
ลักษณะของเส้น
ชื่อเส้น
๑. เส้นตั้ง หรือ
เส้นดิ่ง

ลักษณะเส้น

ความหมาย
ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่น เป็น
สัญลักษณ์ของความซื่อตรง

๒. เส้นนอน

ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย

๓. เส้นเฉียง หรือ
เส้นทแยงมุม

ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็ว ไม่มั่นคง

๔. เส้นหยัก หรือ
เส้นซิกแซ็ก แบบ
ฟันปลา
๕. เส้นโค้ง

ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะและมีระเบียบ

๖. เส้นแบบคลื่น

ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล

๗. เส้นโค้งแบบก้น
หอย

ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน
ออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด

๔๖

ให้ความรู้สึกไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อเส้น
๘. เส้นโค้งวงแคบ
๙. เส้นประ

ลักษณะเส้น

ความหมาย
ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่
รวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง
ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดหาย ไม่ชัดเจน ทาให้เกิด
ความเครียด

ความสาคัญของเส้น
๑. ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเป็นส่วน ๆ
๒. กาหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึง ทาให้เกิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา
๓. กาหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ทาให้มองเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึ้น
๔. ทาหน้าที่เป็นน้าหนักอ่อนแก่ ของแสงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น
๕. ให้ความรู้สึกด้วยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element02.html

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๗

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง อุปกรณ์ในการวาดภาพ
ภาพวาดระบายสีที่เราพบต่างก็มีความสวยงามประทับใจคนดูที่หลากหลาย และด้วยความหลากหลาย
เหล่านั้นก็มาจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสร้างสรรค์หลายชนิดและมีคุณสมบัติ วิธีการใช้งานและ
การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ดังนี้
๑. ดินสอดา ใช้ในการร่างภาพต่าง ๆ เมื่อใช้เสร็จเเล้วให้นาไปเก็บไว้ในกล่อง

๒. ยางลบ ใช้ลบเส้นดินสอ เมื่อใช้เสร็จเเล้ว ควรทาความสะอาดโดยใช้นิ้วถูสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออก แล้วเก็บใส่
กล่อง

๓. กระดาษวาดเขียน ใช้เป็นพื้นรองรับภาพที่วาดและทางานศิลปะอื่น ๆ ไม่ควรเก็บด้วยวิธีการหัก พับ
หรืองอ

๔. จานสี ใช้เเบ่งสีจากหลอดหรือขวด และใช้ผสมสี เมื่อใช้เสร็จเเล้ว ล้างให้สะอาดเช็ดให้เเห้ง
แล้วนาไปเก็บ

๕. พู่กัน ใช้ระบายสีน้าหรือโปสเตอร์ เมื่อใช้เสร็จเเล้ว ล้างขนพู่กันให้สะอาด เเล้วลูบปลายขนให้เรียบแหลม ทิ้ง
บ บควรหาหลอดดู
ดไปสวมตรงขนพู
่กันกันเพืเพื
่อป้่ออปงกัองกั
นไม่นไม
ให้ใบหิดบงอิดงอ
ทิไว้้งใไวห้ใแหห้แงหก่งอกนไปเก็
อนไปเก็
ควรหาหลอดดู
ดไปสวมตรงขนพู

๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖. สีดินสอ (สีไม้) ใช้ระบายสี ถ้าไส้กุดให้ใช้กบเหลาดินสอหรือมมีดเกลา เมื่อใช้เสร็จแล้วให้เก็บใส่ในล่อง

๗. สีน้า ใช้ระบายสี เมื่อจะใช้ให้บีบสีออกมาผสมน้าก่อน และถ้าใช้เสร็จเเล้ว ให้ปิดผาหลอดจนเเน่น
แล้วนาไปเก็บไว้ในกล่อง

๘. สีโปสเตอร์ ใช้ระบายสี เมื่อจะใช้ให้ตักสีออกมาผสมกับน้าตามสัดส่วนที่เหมาะสม และถ้าใช้เสร็จเเล้ว
ให้ปิดฝาจนสนิทก่อนนาไปเก็บ เพื่อป้องกันสีแห้ง

๙. สีชอล์คน้ามัน ใช้ระบายสี เนื่องจากสีมีความนุ่มติดง่ายขณะระบายไม่ควรกดแรงมากนัก สามารถระบาย
ทับซ้อนกันได้ แต่ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดสีให้สะอาดอยู่เสมอจะได้ภาพที่สีสดใส ถ้าใช้เสร็จแล้วให้เช็ดสีให้
สะอาดวางเรียงไว้ในกล่องให้เป็นระเบียบ

ดังนั้นในการวาดภาพระบายสี เราต้องใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน เพื่อจะได้ภาพที่
สวยงาม และเป็นการรักษาอุปกรณ์ในการวาดภาพให้มีอายุการใช้งานมากที่สุด

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔๙

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทาเครื่องหมาย / ลงในช่องคะแนนการปฏิบัติงานของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนการประเมินดังนี้
๕ มีพฤติกรรมการทางาน มากที่สุด ๔ มีพฤติกรรมการทางาน มาก ๓ มีพฤติกรรมการทางาน ปานกลาง
๒ มีพฤติกรรมการทางาน น้อย
๑ มีพฤติกรรมการทางาน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีการวางแผนในการทางาน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหา
๔. ทาความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงาน
๕. ผลงานสาเร็จและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีความกระตือรือร้นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางาน และทางานจนสาเร็จ
สามัคคีและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถาม
รวม

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึ้นไป
ชื่อ ............................................................................................................ ชั้น ..........................................
โรงเรียน ............................................................................. จังหวัด ..........................................................


๕๐







ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สีสันเส้นเสียง เวลา ๒ ชัว่ โมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
เสียงที่ได้ยินในชีวิตประจาวัน เกิดจากแหล่งกาเนิดที่ต่างกัน จึงมีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างกัน
มนุษย์จึงนาเสียงต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี และเสียงดนตรี โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการทางาน
ใฝ่เรียนรู้ และมีวินัย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและใบงานให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๒ ครูควรอธิบายแหล่งกาเนิด คุณลักษณะและคุณสมบัติของเสียง และเสียงของดนตรีไทยและดนตรี
สากลให้นักเรียนเข้าใจ
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบความรู้
- ใบงาน
- บัตรคา
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงานที่ ๐๑ – ๐๓
- ใบความรู้ที่ ๐๑ – ๐๓
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๑

๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนา

แนวการจั
แนวการจัดการเรียนรู้ 

กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู ้
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเสียงที่ได้ยินรอบตัวแล้วให้นักเรียนทายเสียงที่ได้ยิน ทาใบงานที่ ๐๑
๒. เลียนเสียงที่ได้ยินรอบตัวเองคนละ ๒ เสียง ให้เพื่อนทาย - ศึกษาใบความรู้ที่ ๑
๓. ดูบัตรภาพเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากลอ่านบัตรคาแข่งขันกันจาแนกชนิดเครื่องดนตรีและทาใบงาน ๐๒
๔. ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับสลากชนิด ของเครื่องดนตรีไทยและสากลกลุ่มละ ๕ ชนิด
๕. ตัวแทนกลุ่มออกนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยการบอกลักษณะรูปร่างและเสียงของเครื่องดนตรีที่ได้รับมอบหมาย
๖. นักเรียนแต่ละคนบอกรูปร่างและเสียงของเครื่องดนตรีคนละ ๒ ชนิด ทาใบงานที่ ๐๓
๗. ศึกษาใบความรู้
๘. ทาใบงานที่ ๐๑ แหล่งกาเนิดเสียง
๙. ทาใบงานที่ ๐๒ คุณลักษณะและสมบัติของเสียง
๑๐. ทาใบงานที่ ๐๓ รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
๑๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ความเข้าใจ
๑. ประเมินความรู้เรื่องแหล่งกาเนิดเสียง
๒. ประเมินทักษะการจาแนกแหล่งกาเนิด และคุณลักษณะของเสียง
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย และใฝ่เรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง กาเนิดงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สีสันเส้นเสียง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๔๙





จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกแหล่งกาเนิดเสียง
๒. บอกคุณลักษณะ-คุณสมบัติของ
เสียง
๓. บอกรูปร่างลักษณะและเสียงของ
เครื่อง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล
ทักษะ
๑. จาแนก แหล่งของเสียงที่ได้ยนิ ได้
๒. จาแนกคุณลักษณะ-คุณสมบัตขิ อง
เสียง
๓. จาแนกรูปร่างลักษณะและเสียง
ของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มีวินัย
๓. มุ่งมั่นในการทางาน

- แหล่งกาเนิดเสียง
- คุณลักษณะและสมบัติของเสียง
- รูปร่างลักษณะเครื่องดนตรีไทยและ
สากล
- การนาเสนอผลงาน

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนา
๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเสียงที่ได้ยินรอบตัวแล้วให้นักเรียนทายเสียงที่ได้ยิน
๒. นักเรียนทุกชั้นทาใบงานที่ ๐๑ โดยนักเรียนดูภาพแล้วบอกว่ามีเสียงร้องอย่างไร
เสร็จแล้วส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสอน
๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดเสียงที่เคยได้ยินในชีวิตประจาวัน
๔. สุ่มนักเรียนคิดเลียนแบบเสียงที่ได้ยินรอบตัวเองคนละ ๒ เสียง ให้เพื่อนทาย
๕. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ เรื่องคุณลักษณะและสมบัติของเสียง
๖. นักเรียนทุกชั้นทาใบงานที่ ๐๒ เสร็จแล้วส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง
๗. นักเรียนดูบัตรภาพเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล และแยกว่าภาพใด
เป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากล
๘. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที ๒ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและสากล
๙. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละชั้น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ ศึกษาเครื่องดนตรีไทย และกลุ่มที่ ๒
ศึกษาเครื่องดนตรีสากล ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับสลากชนิดของเครื่องดนตรีไทย และสากล
กลุ่มละ ๕ ชนิด
๑๐. ให้ตัวแทนกลุ่มออกนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยการบอกลักษณะรูปร่างและเสียงของ
เครื่องดนตรีที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. ให้นักเรียนคิดทายรูปร่างและเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีไทยและสากล คนละ ๒ ชนิด
ให้เพื่อนทาย
๑๒. ให้นักเรียน ทาใบงานที่ ๐๓ เสร็จแล้วส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสรุป กิจกรรมรวมชั้น
๑๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ความเข้าใจ

การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- ตอบคาถามปากเปล่า
- ตอบคาถามในใบงาน
๒. เครื่องมือวัด
- แบบการนาเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมการทางาน
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. การประเมินผลงาน
๓.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบความรู้ที่ ๑ เรื่องคุณลักษณะและ
สมบัติของเสียง
- ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เครื่องดนตรีไทย
และสากล
- บัตรภาพ เครื่องดนตรีไทย เช่น ฉิ่ง ฉาบ
- ใบงานที่ ๐๑ –๐๓
ภารงาน/ชิ้นงาน
- ผลงานตามใบงานที่ ๐๑ –๐๓
- การนาเสนอผลงาน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ เรื่อง กาเนิดงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง สีสันเส้นเสียง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๕๐

๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๓

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๓-๐๑
บ.๘.๑/ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี

คาชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ แล้วบอกว่ามีเสียงร้องอย่างไร

………………………………
๑.……………………………

…………………………........
๒.……………………………

………………………………………
๓.……………………………………

……………………………………
๔.…………………………………

…………………....………….…
๕.…………………………………

………………………………………
๖.……………………………………..

……………………………
๘……………………………

………………………………………….
๙.……………………………………...

………………………………………..
๗.………………………………………

................................................
๑๐.……………………………………

………………………………………….
๑๑………………………………………

……………………………………………
๑๒...............................................

ชื่อ ..................................................................................... ชัน้ ......................... เลขที่ ....................
โรงเรียน ...................................................................................... จังหวัด .......................................

๕๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๓-๐๑
บ.๘.๑/ผ๓ -๐๑

เฉลย ใบงานที่ ๐๑



เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี
๑. ฮี้ ๆ

๒. จิบ๊ ๆ จิ๊บ ๆ

๓. เหมียว ๆ

๔. ซ่า ซ่า ๆ

๕. ตุ้ม ๆ

๖. โฮ่ง ๆ

๗. กริ๊ง ๆ

๘. อ๊บ ๆ

๙. ก้าบ ๆ

๑๐. ฮือ ๆ

๑๑. เอ้ก อี เอ้ก เอ้ก

๑๒. ปรู๊น ปรู๊น

หมายเหตุ สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ครูใช้วิธีถามตอบถ้านักเรียนยังเขียนไม่ได้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๕

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๓-๐๒


ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ลักษณะและคุณสมบัติของเสียง

บ.๘.๑/ผ ๓-๐๒




จง ให้นักเรียนนาคุณลักษณะของเสียงที่กาหนดให้ เติมลงให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง
คํคาาชี
ชี้แ้แจง

เสียงสูง

เสียงต่า

เสียงดัง

เสียงเบา

………………………….
………………………….

………………………...…
…………………………..

...………………………..
...………………………..

……………………….
……………………..

………………………..
……………………….

……………………….
………………………

……………………….
……………………..

………………………..
……………………….

……………………….
………………………

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

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

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

๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๓-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีไทย

บ.๘.๑/ผ.๓-๐๓


คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีไทย และสากล ที่นักเรียนชื่นชอบมาอย่างละ ๑ ชนิด
แล้วเติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงาม
เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีสากล

๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ ......................................... ๑. เครื่องดนตรีชนิดนี้ คือ .........................................
๒. มีลักษณะคล้าย.....................................................

๒. มีลักษณะคล้าย.....................................................

๓. นักเรียนชอบเสียงเพราะ ...................................... ๓. นักเรียนชอบเสียงเพราะ ......................................
………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

ชื่อ.....................................................................ชั้น...............เลขที่....................
โรงเรียน............................................................................................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๗

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง กาเนิดเสียงดนตรี

การกาเนิดของเสียง
เสียงต่าง ๆ ที่เราได้ยินมาจากแหล่งกาเนิดที่แตกต่างกัน จึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน
แหล่งกาเนิดเสียงมาจากแหล่งกาเนิด ๒ ทางได้แก่
๑. เสียงจากธรรมชาติ เป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
เช่น เสียงนกร้อง เสียงสุนัขเห่า เสียงน้าตก เสียงฟ้าร้อง เสียงฝนตก เป็นต้น
๒. เสียงจากสิ่งประดิษฐ์และการกระทาของมนุษย์ นอกจากเสียงธรรมชาติแล้ว ยังมีเสียงอื่น
ที่เป็นแหล่งกาเนิดเสียงอีกคือ เสียงจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ และเสียงที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์
๑) เสียงจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบางสิ่ง สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ เช่น
รถยนต์ นกหวีด โทรศัพท์ เป็นต้น
๒) เสียงจากการกระทาของมนุษย์ การกระทาบางอย่างของมนุษย์ก็ทาให้เกิดเสียงด้วย
เหมือนกัน เช่น การดีด การสี การตี การเป่า ซึ่งการกระทาเหล่านี้เป็นต้นกาเนิดเสียงดนตรีอีก
ด้วย
สีสันของเสียง
สีสันของเสี
ยงลักหมายถึ
ง คุณลัยกงทีษณะของเสี
น ซึ่งงคุกล่
ณลัาวกษณะดั
สีสันของเสียง หมายถึ
ง คุณ
ษณะของเสี
่แตกต่างกันยงทีซึ่แงคุตกต
ณลัากงกัษณะดั
ทาให้งเกิกลด าว
แตกต่สางกั
นด้วยกั
งนกมี
ความรู้สึกคเพลิ
น ดเสีเพลิ
ยงฟ้นาร้เสีอยงเสี
ทํความรู
าใหเกิ้สดึกความรู
ึกแตกต
างกันนเสีดวยยกั
น เสีความไพเราะมี
ยงนกมีความไพเราะมี
วามรูดเพลิ
สึกเพลิ
งฟยางดั
รองงมาก
้สึกตกใจ
หวาดกลั
มนุษย์ได้วนาความรู
สันของเสี
เล่นยดนตรี
ะชนิดมา
เสีมีคยวามรู
งดังมากมี
ความรู
สึกตกใจว หวาดกลั
มนุษยได้เนรื่อํางสี
ความรู
เรื่องสียสงมาใช้
ันของเสี
งมาใชแเลต่นลดนตรี
บรรเลงผสมผสานกั
น จนเกิดเป็นเสีจนเกิ
ยงทีด่ไพเราะ
นกัน
แต
ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกั
เปนเสียและกลมกลื
งที่ไพเราะ และกลมกลื
นกัน

๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
เรื่อง คุณสมบัติของเสียงดนตรี
คุณสมบัติของเสียงดนตรี

เสียงดนตรีเเสีกิดยจากการบรรเลงเครื
่องดนตรี การขั
บร้องของคนเรา
หรือการดีหรื
ด อสีการดี
ตี ด สี ตี
งดนตรีเกิดจาดการบรรเลงเครื
่องดนตรี
การขับรองของคนเรา
เป่า สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วทาให้เกิดเสียงสูง – ต่า อย่างเป็นระบบ เป็นจังหวะทานองต่อเนื่องกัน
๑. เสียงดังหรือเบา
เสียงดนตรีจะมีลักษณะดังหรือเบา ขึ้นยู่กับการบรรเลงและลักษณะ
ของเครื่องดนตรีชนิดนั้น
๒. เสียงสั้นหรือยาว
เสียงสั้น คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน
เสียงยาว คือ เสียงที่เกิดขึ้นในระยะเวลานาน ๆ
เสียงดนตรีจะมีความสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับวิธีการบรรเลงและลักษณะของเสียงดนตรี รวมถึง
องค์ประกอบของเพลง
๓. เสียงสูงหรือต่า
เสียงสูง คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นมาก
เสียงต่า คือ เสียงที่มีความถี่ในการสั่นน้อย
เสียงดนตรีจะสูงหรือต่าขึ้นอยู่กับทานองดนตรี วิธีการบรรเลง และลักษณะ
ของเสียงดนตรี

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕๙

ใบความรู้สาหรับครู และนักเรียนที่ ๓
เรื่อง เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล
เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย เป็นเครื่องดนตรี ที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทยที่มี
รูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ของคนไทย โดยนิยมแบ่งตามอากัปกิริยา ของการบรรเลง เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า
เครื่องดนตรีแต่ละชนิด มักถูกออกแบบสร้างสรรค์ให้มีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันตามจุดประสงค์
การใช้งาน ทาให้เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเสียงแตกต่างกันไป
๑. รูปร่าง ลักษณะเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน
ประเภทของเครื่องดนตรี ออกได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้
ประเภทเครื่องดีด เป็นเครื่องสายที่มีกะโหลก เสียง และใช้นิ้วมือ หรือไม้ดีดสายให้
สั่นสะเทือนจนเกิดเป็นเสียงเช่น พิณ กระจับปี่ จะเข้ ซึง เป็นต้น

๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

กระจับปี่หรือพิณ

จะเข้

ประเภทเครื่องสี เป็นเครื่องสายที่ทาให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายมี ๓ สายกะโหลกซอทาด้วย
กะลามะพร้าว ที่มีปุ่มนูนเป็นรูป ๓ เส้า มีคันชักอิสระทาด้วยไม้เนื้อแข็งและเหนียว ในดนตรีไทยเรียกว่า ซอ
ซึ่งมีอยู่ ๓ ชนิด คือ ซอสามสาย ซออู้ และซอด้วง

ซอด้วง
(มีเสียงแหลมสูง )

ซอสามสาย

ซออู้

(มีเสียงที่ไพเราะ นุ่มนวล) ( มีเสียงทุ้ม นุ่มนวล กังวาน)

ประเภทเครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ทาให้เกิดเสียงด้วยการใช้ของสองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี

นับว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักใช้ ได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่ายๆ
ให้มีความหลากหลายออกไป ทั้งรูปแบบและวัสดุที่ใช้ สาหรับเครื่องดนตรีไทยที่เป็นประเภท
เครื่องตี คือ ฆ้องมโหรี กลองทัด และฉิ่ง,ฉาบ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๑

ฆ้องมโหรี
ประเภทเครื่องเป่า

กลองทัด

ฉิ่ง

เป็นเครื่องดนตรีที่ทาให้เกิดเสียงจากลมเป่า อุปกรณ์ดั้งเดิมได้จากพืช

ได้แก่ หลอดไม้ต่าง ๆ และจากสัตว์ ได้แก่ เขาสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและทาลิ้น เพื่อให้
เกิดระดับเสียงได้มาก เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้แก่ ขลุ่ย และแคน ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ขลุ่ยเพียงออ

ปีน่ อก

เครื่องดนตรีสากล
๑. เครื่องสาย
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการทาให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะ
หรือสายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น ๒ จาพวก คือ
๑.๑ เครื่องดีด ได้แก่ กีตาร์ แบนโจ ฮาร์ป

๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒.๒ เครื่องสี ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา

๒. เครื่องเป่าลมไม้
เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทาให้เกิดเสียงเป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ จาพวกเป่าลมผ่านช่องลม ได้แก่ เรคอร์เดอร์ ปิคโคโล ฟลูต

๒.๒ จาพวกเป่าลมผ่านลิ้น ได้แก่ คลาริเน็ต แซกโซโฟน

๓. เครื่องเป่าโลหะ
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทาให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า
ได้แก่ ทรัมเป็ต ทรอมโบน เป็นต้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๓

๔. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี
เครื่องดนตรีประเภทตี แบ่งเป็น ๒2 กลุ่ม คือ
๔.๑ เครื่องตีที่ทาทานอง ได้แก่ ไซโลไฟน เบลไลรา ระฆังราว

๔.๒ เครื่องตีที่ทาจังหวะ ได้แก่ ทิมปานี กลองใหญ่ กลองแตร๊ก ทอมบาหรือกองคองกา
และกลองชุด

๖๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว เวลา ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
นาฏศิลป์มีต้นกาเนินจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และ
การละเล่นพื้นบ้าน นักเรียนได้ปฏิบัติการแสดงเลียนแบบตามธรรมชาติ เลียนแบบท่าทางสัตว์ และการละเล่น
พื้นบ้าน มีความใฝ่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทากิจกรรม กล้าแสดงออกและรักความเป็นไทย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษาใบความรู้ ให้เข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูอธิบายความหมายของคาว่า “นาฏศิลป์” อ่านออกเสียงคาว่า “นาฏศิลป์” (Thai Dance) สรุป
ความหมายของนาฏศิลป์
- ครูแจกใบความรู้สาหรับครูที่ ๑ เรื่อง กาเนิดนาฏศิลป์และสิ่งเคารพในนาฏศิลป์ นักเรียนบอกชื่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเองและแสดงท่าทางประกอบ ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงสัตว์ตาม
จินตนาการ
- ครูอธิบายสิ่งแวดล้อมรอบตัวแสดงท่าทางเลียนสัตว์ นักเรียนแสดงท่าเลียนแบบ
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ป.๑-๓ กลุ่มละ ๓-๕ คน แสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ และท่านาฏศิลป์ง่าย ๆ
ให้นักเรียนจับคู่ ครูอ่านใบความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวอย่างอิสระกับท่าทางสัตว์
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แถบบันทึกเสียงเพลงนกบิน,สัตว์
- เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบความรู้ที่ ๑ กาเนิดนาฏศิลป์และสิ่งที่ควรเคารพในการเรียนวิชานาฏศิลป์
- ใบความรู้ที่ ๒ การเลียนแบบท่าทางสัตว์
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจใบงาน
- สังเกตการทางาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๕

๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔. ครูอธิบายความหมายของคาว่า “นาฏศิลป์” อ่านออกเสียงคาว่า “นาฏศิลป์” (Thai Dance) สรุปความหมายของนาฏศิลป์
๕. ครูแจกใบความรู้สาหรับครูที่ ๑ เรื่อง กาเนิดนาฏศิลป์และสิ่งเคารพในนาฏศิลป์ นักเรียนบอกชื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเองและ
แสดงท่าทางประกอบ ให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงสัตว์ตามจินตนาการ
๖. ครูอธิบายสิ่งแวดล้อมรอบตัวแสดงท่าทางเลียนสัตว์ นักเรียนแสดงท่าเลียนแบบ
๗. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน ป.๑-๓ กลุ่มละ ๓-๕ คน แสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ และท่านาฏศิลป์ง่าย ๆ
๘. ให้นักเรียนจับคู่ ครูอ่านใบความรู้ เรื่อง การเคลื่อนไหวอย่างอิสระกับท่าทางสัตว์
๙. ครูสรุป การเคลื่อนไหวมี ๒ แบบ การเคลื่อนไหวอย่างอิสระการแสดงท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ สัตว์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนนาฏศิลป์
ในระดับที่สูงขึ้น คัดเลือกนักเรียนหรือกลุ่มที่มีความสามารถมาแสดงท่าตามครูให้เพื่อนๆ ชม
๑. ประเมินความรู้เรื่องสิ่งควรเคารพในการเรียนนาฏศิลป์
๒. ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ กล้าแสดงออก รักความเป็นไทย
แบบทดสอบประจาหน่วยที่ ๑

ขั้นสอน

ทดสอบหลัง
หน่วยย่อยที่ ๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รายปี
๒. ให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม
๓. ให้นักเรียนบอกชื่อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเอง ยกตัวอย่างชื่อสัตว์ที่รู้จัก แสดงท่าทางประกอบ

จกรรมการเรี
ยนรู
กิจกิกรรมการเรี
ยนรู
 ้

ขั้นนา

แนวการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้
แนวการจั

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ : แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๖๓

ขอบเขตเนื้อหา
- สิ่งที่ควรเคารพในการเรียนวิชา
นาฏศิลป์
- การเคลื่อนไหวเลียนแบบธรรมชาติ
- การละเล่
นพื้นบ้าน การละเล่น

ในท้องถิ่น

กิจกรรมขัน้ นา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
๒. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
๒.๑ ครูเปิดเพลงเป็ด ให้นักเรียนฟัง จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
- บทเพลงที่นักเรียนได้ฟัง เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
- บทเพลงที่นักเรียนได้ฟังมีจังหวะและทานอง เป็นอย่างไร
- นักเรียนฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร
จุดประสงค์การเรียนรู้
- นักเรียนคิดว่าบทเพลงนี้ควรแสดงท่าทางอย่างไร
ความรู้
ขั้นสอน
๑. อธิบายสิ่งที่ควรเคารพในวิชา
๓. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ ครูอธิบายความหมายนาฏศิลป์ และสิ่งที่ควรเคารพในการเรียนวิชา
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ (ใบความรู้ที่ ๑)
๒. สามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
๔. ครูให้นักเรียนบอกชื่อ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเอง สัตว์ทรี่ ู้จัก แสดงท่าทางประกอบเพลง
ประกอบเพลงเลียนแบบท่าสัตว์
วยการเรี
้ ป ๑-๓งหวะ และแสดงท่าทาง
๕. ครูเปิดเพลงสัตว์ให้นักเรียนฟังให้โครงสร้
นักเรียนร้าองหน่
งตามที
ละวรรค ยพร้นรู
อมเคาะจั
ทักษะ
๑. การเคลื่อนไหวร่างกายแสดงท่าทาง ประกอบเพลง
๖. ครูอธิบายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัว และสัตว์ เป็นต้นกาเนิดของนาฏศิลป์ นักเรียนปฏิบัติ
เลียนแบบธรรมชาติ ประกอบเพลง
การแสดงเลียนแบบท่าสัตว์ เช่นท่าปลา ท่าไก่ ท่าเป็ด เป็นต้น (ใบงานที่ ๐๑)
๒. การเลียนแบบท่าสัตว์ การละเล่น
ขั้นสรุป
พื้นบ้าน
หน่ วยที ๕ รักโลก รักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ๗. แบ่งกลุ่มนักเรียน ป.๑-๓ กลุม่ ละ ๓-๕ คน นักเรียนแสดงท่าเลียนแบบสัตว์แสดงท่าทางของสัตว์
ตามกลุม่ ที่จับสลากได้ โดยครูและเพื่อนต่างกลุ่มเคาะจังหวะ
ประสงค์
๘. นักเรียนให้คนหนึ่งทายชื่อสัตว์ และเพื่อน ๆ แสดงท่าทางตาม แข่งขันในกลุ่ม
๑. ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์
๙. ครูสรุปการเคลื่อนไหวมี ๒ แบบ การเคลื่อนไหวแบบอย่างอิสระ การแสดงท่าทางเลียนแบบ
๒. กระตือรือร้นในการทากิจกรรม
กล้าแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น ธรรมชาติ การละเล่นตามธรรมชาติและการราตามจังหวะจนเป็นท่าราที่สวยงาม
๓. รักความเป็นไทย

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินการปฏิบัตเิ ลียนแบบท่าทางสัตว์
๒. ประเมินทักษะการละเล่นเด็กไทย และใบ
งานประโยชน์คณ
ุ ค่าของการละเล่นพื้นบ้าน
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ตรวจใบงาน
๒. สังเกตการทางาน
เครื่องมือ
๑. ใบงาน ๐๑-๐๒
๒. แบบสังเกตการทางาน
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่านผลการประเมินการฝึกปฏิบตั ิตาม
ใบงาน,แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนตามเกณฑ์เท่ากับผ่านขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แถบบันทึกเสียงเพลงนกบิน,สัตว์
- เครื่องเคาะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
- ใบความรู้ที่ ๑ กาเนิดนาฏศิลป์และ
สิ่งที่ควรเคารพในการเรียนวิชานาฏศิลป์
- ใบความรู้ที่ ๒ การเลียนแบบท่าทางสัตว์
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- การเลียนแบบท่าทางของสัตว์
- ประโยชน์คุณค่าของการละเล่นพื้นบ้าน

แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์ : แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๗

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง การเลียนแบบท่าทางสัตว์



บ.๘.๑/ผ.๔ -๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนแสดงท่าเลียนแบบท่ากบ ไก่ และเป็ด
๑. นักเรียนทุกคนแสดงท่าทางเลียนแบบกบกระโดด พร้อมส่งเสียงร้อง อ๊อบ อ๊อบๆ ๆ
๒. นักเรียนทุกคนทาท่าทางให้คล้ายไก่ และแสดงกิริยา การคุ้ยดิน การจิกอาหาร การตีปีก
๓. ให้นกั เรียนทาท่าทางเลียนแบบการเดินของเป็ด พร้อมร้องเพลงประกอบ

๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๑/ผ ๔-๐๒


บ.๘.๑/ผ.๔ -๐๒

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑
การกาเนิดนาฏศิลป์และสิ่งเคารพในนาฏศิลป์

นาฏศิลป์ (นาด - ตะ - สิน ) Thai Dance คือ การฟ้อนราของมนุษย์ที่ดูแล้วมีความอ่อนช้อย
งดงาม และเป็นการฟ้อนราโดยการเคลื่อนไหวของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายตามจังหวะของเครื่องดนตรีในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละชาติ ภาษาและตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งทาให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน
ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะแห่งการฟ้อนรา ที่มีสมมติฐานมาจากธรรมชาติ แต่ได้รับการตกแต่งและ
ปรับปรุงให้งดงามยิ่งขึ้น จนก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้ดูผู้ชม โดยแท้จริงแล้วการฟ้อนราก็คือ ศิลปะของการ
เคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น แขน ขา เอว ไหล่ หน้าตา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ธรรมชาติที่เป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นของการฟ้อนราจึงมาจากอิริยาบทต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น
สิ่งเคารพในนาฏศิลป์
๑. รูปพระพิฆเนศวร
๑

พระพิฆเนศวร เป็นเทพแห่งความรู้ สติปัญญา ศิลปศาสตร์ เป็นใหญ่เหนืออุปสรรคพระพิฆเนศวรเป็น
เทพแห่งปราชญ์และความรอบรู้ต่าง ๆ เป็นเทพแห่งขจัดอุปสรรคความขัดข้อง เฉลียวฉลาดมีคุณธรรม

๒. รูปพระภรตฤาษี (พ่อแก่)

พระภรตฤาษี เป็นฤาษีตนหนึ่งที่วงการนาฏศิลป์เคารพบูชา ท่านพระภรตฤษี เป็นผู้จดบันทึกท่าราตาม
ตานานพระพรหมผู้เป็นเจ้าจนเกิดตาราท่าราที่เรียกว่า “ภรตศาสตร์” หรือ “นาฏยศาสตร์” เกิดขึ้น ซึ่งตานาน
เกี่ยวข้องกับการฟ้อนรามีหลายตานานที่กล่าวแตกต่างกันออกไปเช่นกัน พระฤาษีครูและเครื่องหมายแห่งความ
กตัญญูรู้คุณอาจารย์พ่อแก่เป็นคาสามัญใช้ในวงการโขนละคร

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖๙

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๒
าหรับครูาทางสั
ที่ ๒ ตว์
เรื่องใบความรู
การเลีย้สนแบบท่
ง งนาฏศิ
การเลีลป์ยไทย
นแบบท่
าทางสั
ตว์
การเลียนแบบท่าทางของสัตเรืว์ใ่อนเชิ
คือ การน
าท่าทางการเคลื
่อนไหวที่เป็นลักษณะเด่น

ยนแบบท่สอดแทรกลี
าทางของสัลตาการยั
ว์ในเชิกงเยื
นาฏศิ
ลป์ไทย คืลอป์เข้การน
่อนไหวที
ลักษณะเด่
ของสัตว์ทการเลี
ี่เลียนแบบได้
้องทางนาฏศิ
าไป าท่
เพืา่อทางการเคลื
ให้เกิดความอ่
อนช้อย่เป็นงดงาม
เช่นน
ของสัตว์ที่เลียนแบบได้สอดแทรกลีลาการยักเยื้องทางนาฏศิลป์เข้าไป เพื่อให้เกิดความอ่อนช้อย งดงาม เช่น
๑. การแสดงท่าทางเลียนแบบกบ
๑.กบเป็
การแสดงท่
นสัตว์ครึา่งทางเลี
บกครึ่งยน้นแบบกบ
า ที่มีความเป็นอยู่ใกล้ชิดชีวิตไทย โดยเฉพาะในชนบทเวลาฝนตกเรามักจะได้
กบเป็
ที่มีความเป็
ชิดชีวิตไทยปกิรโดยเฉพาะในชนบทเวลาฝนตกเรามั
กจะได้า
ยินเสียงกบร้
องนสัอ๊ตอว์บครึอ๊่งอบกครึ
บ อ๊่งอน้บา กบเป็
นสัตว์ทนี่มอยูีรูป่ใกล้
ร่างและอากั
ิยาเคลื่อนไหวน่ารัก มีขา ๒ คู่ ขาหน้
เสียยงกบร
งกบร้อองง ออ๊ออบบ ออ๊ออบบ ออ๊ออบบกบเป
กบเป็นสันตสัวตทว์ี่มทีรี่มูปีรูปราร่งและอากั
างและอากัปปกิกิริยริยาเคลื
าเคลื่อ่อนไหวน
นไหวน่าารัรักกมีขมีาขา๒ ๒คู ขาหน
คู่ ขาหน้
ยิยิเล็นนกเสี
าเล็าก
องเห็นนชัชัดดเพี
แม่มมือือ เป็
มีมีเล็นนกิ้วิ้วทีที่ม่มองเห็
เพียยงง ๔๔ นินิ้ว้ว นินิ้ว้วหัหัววแม
เปนนตุตุ่มมเล็
เล็กก ๆๆ ส่สววนขาหลั
นขาหลังงแข็แข็งงแรงมาก
แรงมาก ข้ขออเท้เทายาว
ายาว โคนขาใหญ่
โคนขาใหญ
มีระหว
น
ว
้
ิ
ที
ม
่
องเห็
น
ชั
ด
เพี
ย
ง
๔
นิ
ว
้
นิ
ว
้
หั
ว
แม่
ม
อ
ื
เป็
น
ตุ
ม
่
เล็
ก
ๆ
ส่
ว
นขาหลั
ง
แข็
ง
แรงมาก
ข้
อ
เท้
า
ยาว
โคนขาใหญ่
ระหว่าางนิ
งนิ้ว้วมืมืออมีมีหหนันังงบาง
ดมกลิ่น่น กบเป
กบเป็นนสัสัตตวว์มมีผีผิวิวหนั
บาง ๆๆ ยึยึดดติติดดกักันนสสําหรั
าหรับบว่วาายน้
ยนํา้า มีมีรรูจูจมูมูกก ๒๒ รูรู ใชใช้สสําาหรั
หรับบดมกลิ
หนังงเรี
เรียยบบ
ระหว่
งนิ้วมือออนคางคก
มีหนังบางกบมี
ๆ ตตยึาสองตา
ดติดกันสาหรับว่ายน้า มีรูจมูก ๒ รู ใช้สาหรับดมกลิ่น กบเป็นสัตว์มีผิวหนังเรียบ
ไม่
มเหมื
กบมี
าสองตา
ไม
มมีปีปามเหมื
นคางคก
ไม่มีปมเหมือนคางคก กบมีตาสองตา
๒. การแสดงท่าทางเลียนแบบไก่
๒. ในการแสดงท่
การแสดงท่าทางเลี
าทางเลียนแบบไก่
ยนแบบไก่ นั่งยอง ๆ เขย่งส้นเท้า กาหมัดทั้งสองแล้วกระพือรักแร้
าทางเลียนแบบไก่
นเท้า กๆาหมั
ทั้งสองแล้
วกระพื
รักแร้ บ
เข้าออก (ตีปในการแสดงท่
ีก) พร้อมทั้งกระโดดและตี
ปีกไปด้นัว่งยยองเดินๆย่าเขย่
งเท้งาส้เหยาะ
มือดขวาจี
บปลายนิ
้วชี้อออกวางระดั
เข้
าออก(เป็น(ตีจะงอย)
ปีก) พร้มืออมทั
กระโดดและตี
ไปด้วย เดิบนก้ย่นางเท้
าเหยาะ
ขวาจีาบนข้
ปลายนิ
ปาก
ซ้า้งยจี
บปลายมือชีป้อีกอกวางระดั
(หาง)
ขยับเท้ๆาปัมืดอออกด้
างสลับ้วชีกั้อนอกวางระดั
(ท่าคุ้ยเขี่ยบดิน)
ปาก
นจะงอย)
ยจีบางหน้
ปลายมื
บก้าน (จิ(หาง)
ขยับเท้เป็านปัต้ดนออกด้านข้างสลับกัน (ท่าคุ้ยเขี่ยดิน)
ย่อเข่า(เป็
ลงมาก
ๆ โน้มืมอตัซ้วาไปข้
า ส่องชีมื้อออกวางระดั
จิกไปข้างหน้
กอาหาร)
ย่อเข่าลงมาก ๆ โน้มตัวไปข้างหน้า ส่งมือจิกไปข้างหน้า (จิกอาหาร) เป็นต้น
๓. การแสดงท่าทางเลียนแบบเป็ด
๓. การแสดงท่
ยนแบบเป็
เป็ดเป็นสัตาว์ทางเลี
ปีกมีหลายพั
นธุ์ ลัดกษณะของเป็ด มีปีก ๒ ปีก ขา ๒ ขา แข็งมีเกล็ด คอยาว
ดเป็
สัตฟว์ันปีกมีหลายพันธุ์ ลักษณะของเป็ด มีปีก ๒ ปีก ขา ๒ ขา แข็งมีเกล็ด คอยาว
ปากแข็งแรงจึเป็งไม่
ต้อนงมี
ปากแข็งแรงจึงไม่ต้องมีฟัน
เพลงเป็ด
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป เพลงเป็ดมองแล้วไม่น่าดูเลย
ยามเมื
มองแล้
วไม่นให้
น่าเดูหมื
เลยอนเป็ด
จาไว้เถิดเพื
่อนเอ๋่อยเป็ดเอ๋มัยนเดินไป
จงอย่าเดิ
จาไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด
๔. การแสดงท่าทางเลียนแบบกระต่าย
๔. กระต่
การแสดงท่
ายเป็นาสัทางเลี
ตว์ ๔ยนแบบกระต่
เท้า หูยาว ามียขนสีต่าง ๆ เช่น สีดา สีน้าตาล สีเทา และสีขาว
กระต่แดง
ายเป็หางเป็
นสัตว์นพวงกลม
๔ เท้า หูเลียาว
าง ๆ กิเช่นหญ้
น สีาและผั
ดา สีกนเป็
้าตาล
สีเทาวิ่งและสี
ขาว
สะอาด ดวงตาสี
้ยงลูมีกขด้นสี
วยน้ต่านม
นอาหาร
ด้วยการกระโดด
สะอาด
และเป็นสัดวงตาสี
ตว์ที่ขี้ตแื่นดง
ตกใจหางเป็นพวงกลม เลี้ยงลูกด้วยน้านม กินหญ้าและผักเป็นอาหาร วิ่งด้วยการกระโดด
และเป็นสัตว์ที่ขี้ตื่นตกใจ

๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
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แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๑. ข้อใดมีรูปร่างใกล้เคียงกันมากที่สุด
ก. มะนาว แตงกวา
ข. มะม่วง ส้มเขียวหวาน
ค. ส้มเขียวหวาน มะนาว
๒. ภาพในข้อใดใช้เส้นตรงอย่างเดียว
ก. กระท่อม ต้นไม้
ข. กระท่อม ทุ่งนา
ค. ต้นไม้
แม่น้า
๓. รูปทรงในข้อใดที่ต่างจากพวก
ก. ไข่
แตงโม
ข. ไข่
แตงกวา
ค. ส้มโอ
ส้มเขียวหวาน
๔. เสียงในข้อใดมีแหล่งกาเนิดจากเครื่องดนตรี
ก. น้าตก
ตีกลอง
ข. ตีฉิ่ง
นกร้อง
ค. ตีกลอง ตีฉิ่ง
๕. ข้อใดไม่ใช่เสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น
ก. กริ๊ง ! กริ๊ง !
ข. ปัง ! ปัง !
ค. ซ่า ! ซ่า !

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๑

๖. การทาเสียงเลียนแบบลิง ต้องเปล่งเสียงอย่างไร
ก. อู๊ดๆ
ข. โฮ่งๆ
ค. เจี๊ยกๆ
๗

จากภาพเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
ก. เครื่องดีด
ข. เครือ่ งตี
ค. เครือ่ งสี

๘. คุณค่าที่ได้รับจากการละเล่นพื้นบ้าน คือข้อใด
ก. คุณค่าด้านสังคม
ข. คุณค่าด้านวัฒนธรรม
ค. ถูกทุกข้อ
๙. การละเล่นพื้นบ้านมีลักษณะการเล่นเป็นแบบใด
ก. การละเล่นเป็นกลุ่ม
ข. การละเล่นเดี่ยว
ค. การละเล่นเป็นคู่
๑๐. ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเล่นของเด็กไทยคือข้อใด
ก. ทาให้ร่างกายแข็งแรงและมีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ดี
ข. ทาให้เกิดพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
ค. ถูกทุกข้อ

๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๑ กาเนิดงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค
ข
ข
ค
ค

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ข
ค
ก
ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๓

หนวยยอยที่ ๒
จินตนาการหรรษา

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อหน่วยย่อย จินตนาการหรรษา
จำนวนเวลำเรียน ๘ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรเรียนรู้ ๖ แผน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสาคัญของหน่วย
กำรสร้ำงผลงำนวำดภำพตำมจินตนำกำร
ปะในสิ
ใบสรุศิปลหน้
าหน่่งวแวดล้
ยย่อยอม ศิลปหัตถกรรมในชีวิตประจำวัน
กำรร้
องเพลง
นไหวท่
ำงจินตนำกำร ทำให้เกิดผลงำนและเกิดควำม
หน่
วยย่
อยที่ ๑กำรเคลื
ชื่อ่อหน่
วยย่อำยทำงประกอบเพลงสำมำรถสร้
กาเนิดงานศิลป์
กสนำนได้ ยน ๖ ชั่วโมง
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย จานวนแผนการเรียนรู้ ๔ แผน
จสนุ
านวนเวลาเรี
มาตรฐานตั
ว
ชี
้
ว
ด
ั
หน่
วยย่าคั
อยที
่ ๑ วชืย่อหน่วยย่อย กาเนิดงานศิลป์
สาระส
ญของหน่
ศ ๑.๑
ชีชั้ว่วัดงโมง
ป.๒/๔,๕,๖
ปหน้าลหน่
อยานงานทั
จมฐ.
านวนเวลาเรี
ยน ตัแ๖วละสิ
จานวนแผนการเรี
นรู้ ๔ แผน
ธรรมชาติ
แวดล้
อมเป็นแหล่งกใบสรุ
าเนิดงานศิ
ปะ วทัยย่
้งในด้
ศนศิลป์ ดนตรียและนาฏศิ
ลป์
มฐ.
ศ
๒.๑
ตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
ป.๒/๓,๔,๕
หน่
อ่งทียที
ุ่ก๑คนควรได้
ยย่้ อด้ยานทั
กาเนิ
ป์ น รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและรูปทรง
สาระส
ญ่ทของหน่
วชืย่อหน่
ซึ่งเป็วยย่
นสิาคั
เรียวนรู
ศนศิดงานศิ
ลป์เกิดลจากเส้
มฐ.
ศ ๒.๒
ชีปชั้วระกอบด้
ป.๒/๑
จเรขาคณิ
านวนเวลาเรี
น ตัแ๖วละสิ
่วัดงโมง
ยและนาฏศิ
นรู้ น๔่ารูแผน
แวดล้
อวมเป็
นแหล่
งานศิลปะ ทั้งเสีในด้
ดนตรี
ลป์ าน
ตธรรมชาติ
ด้ายนดนตรี
ยการก
าเนิงกดาเนิ
เสียดงในธรรมชาติ
ยงทีานงานทั
่มนุจษานวนแผนการเรี
ย์สศร้นศิ
างขึล้นป์ เครื
่องดนตรี
้ และด้
มฐ.
๓.๑
ตัววชีย้วัดเรียยนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๔
สาระส
ซึนาฏศิ
่งเป็ศนลสิาคั
่ทของหน่
ุกดคนควรได้
นรู้ ด้าานทั
ศนศิลป์เกิ่อดนไหวของสั
จากเส้น รูปตร่ว์างและแสดงความรู
รูปทรงในธรรมชาติ
อมและรู
ป์่งทีญเกิ
จากการเลี
ทางการเคลื
้สึกนึสกิ่งแวดล้
คิดของมนุ
ษย์ ปทรง
มฐ. ท ๑.๑
ชีป้วระกอบด้
ัด่งแวดล้
ป.๒/๑,๒,๔
อวมเป็
นแหล่
งานศิลปะ ทั้งเสีในด้
ดนตรี
และนาฏศิ
ลป์ าน
เรขาคณิ
ตธรรมชาติ
ด้วาชีนดนตรี
ยการก
าเนิงกดาเนิ
เสียดงในธรรมชาติ
ยงทีานงานทั
่มนุษย์สศร้นศิ
างขึล้นป์ เครื
่องดนตรี
น่ารู้ และด้
มาตรฐานตั
้วัดตัแวละสิ
๒.๑
ซึนาฏศิ
่งเป็ศทนลสิ๑.๑
่ทุกดคนควรได้
นรู้ ด้าานทั
ศนศิลป์เกิ่อดนไหวของสั
จากเส้น รูปตร่ว์างและแสดงความรู
รูปทรงในธรรมชาติ
อมและรู
ป์่งทีเกิ
จากการเลี
ทางการเคลื
้สึกนึสกิ่งแวดล้
คิดของมนุ
ษย์ ปทรง
มฐ.
ตัวชี้วัดเรียยนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ศท ๒.๑
๓.๑
ัด ป.๒/๑,๒,๓
ป.๒/๑,๒,๓,๔
เรขาคณิ
ต ด้วาชีนดนตรี
วยการกาเนิดเสียงในธรรมชาติ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เครื่องดนตรีน่ารู้ และด้าน
มาตรฐานตั
้วัดตัวชีป้วระกอบด้
๔.๒
ป.๒/๑ าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์ และแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
นาฏศิ
ป์ เกิดจากการเลี
มฐ. ศสล๑.๑
ตัวชี้วัดยนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๓
๓.๑
ป.๒/๑,๒,๔
มฐ. ศง ๒.๑
ป.๒/๑
มาตรฐานตั
๓.๒ วชี้วัดตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
๓.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ศทพ ๑.๑
๓.๑
ป.๒/๑,๒,๔
ป.๒/๑
มฐ. ศทต ๒.๑
๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
ป.๒/๑
๓.๒
ป.๒/๑,๒
ลาดัศทบการเสนอแนวคิ
ก
มฐ.
๓.๑
ตัวชี้วดัดหลัป.๒/๑,๒,๔
๑.๑
ป.๒/๑
ป.๒/๖
กำรสร้ำงผลงำนวำดภำพ
มฐ. ศคท ๓.๒
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
๒.๑
ป.๒/๑,๒
๓.๑
ป.๒/๑ กำรร้องเพลง กำรเคลื่อนไหวท่ำทำงประกอบเพลงสำมำรถสร้ำงจินตนำกำรและ
เกิดควำมสนุ
มฐ.
ทพ ๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
๓.๑ กสนำน
ป.๒/๖
วำดภำพตำมจินตนำกำร
มฐ.
๒.๑
ตัวชีด้วัดหลักป.๒/๑,๒
๓.๑
ป.๒/๑
ลาดับคทการเสนอแนวคิ
มฐ. ทพ ๓.๑
ชี้วัด่งแวดล้
ป.๒/๖
ป.๒/๑
ธรรมชาติตัแวละสิ
อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
่งแวดล้
อม ศิลปหัตถกรรม
มฐ.
๓.๑
ตัวชีด้วัดหลักป.๒/๑ ศิลปะในสิ
ลาดับคการเสนอแนวคิ
งานศิ
ลป์ในธรรมชาติ
มฐ. พ ๓.๑
ชี้วัด่งแวดล้
ป.๒/๑
ธรรมชาติตัแวละสิ
อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
เพลงและกำรร้
วิตประจ
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
เส้น รูงานศิ
ปร่างลอป์งเพลงในชี
รูปในธรรมชาติ
ทรงในงานศิ
ลป์ ำวัน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ภำษำท่
ลป์ ลนป์่ารู้
นธรรมชาติ
เส้น าเนิ
รูงานศิ
ปร่ดาเสีงลยป์รูำงปใในนำฎศิ
ทรงในงานศิ
การก
เครื่องดนตรี


ป์ ลนป์่ารู้
เส้นฝึเลีกาเนิ
รูยปฏิ
ปนแบบการเคลื
ร่ดบาเสีงัตยิกรูงำรนำฎศิ
ปทรงในงานศิ
การก
เครื่องดนตรี
่อลนไหว

โครงสร้างของหน่วย
ดเสียง เครื่องดนตรี
เลีาเนิ
ยนแบบการเคลื
่อนไหวน่ารู้ เวลา
แผนที่
ชืการก
่อแผน
หมายเหตุ
โครงสร้างของหน่
วย งานศิลป์ในธรรมชาติ
๑
๑ ช.ม.
เลียนแบบการเคลื่อนไหว ๑เวลา
แผนที
หมายเหตุ
๒ ่
เส้นสายลายศิลป์ ชื่อแผน
ช.ม.
โครงสร้างของหน่
วย งานศิ
๑๓
ในธรรมชาติ
๑๒ ช.ม.
สีสันเส้ลนป์เสี
ยง
แผนที
่อแผน
หมายเหตุ
๒๔ ่
เส้
ลป์ ่อชืนไหว
๑๒เวลา
ช.ม.
สร้นาสายลายศิ
งสรรค์การเคลื
๑๓
งานศิ
ในธรรมชาติ
๑๒ ช.ม.ยนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
สีสันเส้ลนป์เสี
ยง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรี
๒๔
เส้
ลป์ ่อนไหว
สร้นาสายลายศิ
งสรรค์การเคลื
๒ยศิช.ม.
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรี๑
ลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)
๓
สีสันเส้นเสียง
๒ ช.ม.
๔
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
๒ ช.ม.

๗๗

โครงสร้างของหน่วย



๗๘

แผนที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อแผน
วำดภำพตำมจินตนำกำร
ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
ร้องรำทำเพลง
เสียงดนตรี
ภำษำท่ำในนำฏศิลป์
กำรฝึกปฏิบัตินำฏศิลป์ไทย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เวลา
๑ ช.ม.
๑ ช.ม.
๑ ช.ม.
๑ ช.ม.
๒ ช.ม.
๒ ช.ม.

หมายเหตุ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา

แผนที ่ ๑ วาดภาพตามจินตนาการ


- หลักกำรและวิ
ธีกำรวำดภำพตำม
จินตนำกำร

- วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพ
- กำรน ำเสนอผลงำน

-

แผนที่ ๖ การฝึกปฏิบัตนิ าฏศิลป์ไทย

ประดิษฐ์ท่ำประกอบกำรแสดงตำมจินตนำกำร
ภำษำท่ำประกอบเพลง
กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่
กำรนำเสนอผลงำน





แผนที่ ๒ ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น

-

งำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น

กำรสร้ำงภำพปะติด
กำรปั้นดินน ำมัน
กำรนำเสนอผลงำน


หน่ววยย่
หน่
ยย่ออยที
ยที่ ่๒๒
เรื่อง จินตนาการ
เรื่อง จินตนาการหรรษา
หรรษา
เวลา ๘ ชั่วโมง
เวลา ๘ ชั่วโมง

แผนที่ ๕ ภาษาท่าในนาฏศิลป์

- ภำษำท่ำทำงตำมรูปแบบ
นำฏศิลป์
- วิธีปฏิบัตินำฏยศัพท์
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่







-





แผนที่ ๓ ร้องราทาเพลง

บทเพลงง่ำย ๆ ประกอบจังหวะ
แสดงท่ำประกอบบทเพลง
เพลงที่สำคัญ
บทกลอนเนือเพลง
กำรนำเสนอผลงำน

แผนที่ ๔ เสียงดนตรี

- สัญลักษณ์ทำงดนตรี เสียงดัง เสียงเบำ, ช้ำ – เร็ว
- คุณสมบัติของเสียงสูง – ต่ำ หนัก – เบำ, ยำว – สัน
- ตัวโน้ตไทยและโน้ตสำกล

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๗๙

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วำดภำพตำมจินตนำกำร เวลำ ๑ ชัว่ โมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
กำรวำดภำพเป็นกำรแสดงออกสื่อควำมหมำย สื่อควำมรู้สึก และจิตนำกำรของผู้วำดภำพได้
กำรวำดภำพให้สวยงำมนอกจำกจะมีทักษะที่ดีแล้ว ต้องมีอุปกรณ์ครบและมีคุณภำพ ฝึกวำดภำพตำมจินตนำกำร
จนเกิดควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำนใฝ่เรียนรู้ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูอำจใช้รูปภำพทิวทัศน์รูปแบบต่ำง ๆ มำเป็นตัวอย่ำง
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูอธิบำยถึงสิ่งที่นักเรียนนึกคือจินตนำกำร พร้อมอธิบำยกำรวำดภำพตำมจินตนำกำร (ใบควำมรู้ ๑)
- ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวำดภำพ ครูแนะนำเพิ่มเติม
- ครูอธิบำยหลักกำรวำดภำพทิวทัศน์ (ใบควำมรู้ที่ ๒) และสำธิตกำรวำดภำพทิวทัศน์ตำมจินตนำกำร
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ใบงำน
- ใบควำมรู้
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบควำมรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

๘๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๑

๑. กำรทำใบงำน ๐๑
๒. สังเกตกำรร่วมตอบคำถำมและกำรนำเสนอผลงำน

ขันสรุป

วัดและประเมินผล

๘. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องกำรวำดภำพตำมจินตนำกำร และกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพ

ขันสอน

ครูอธิบำยกำรวำดภำพจินตนำกำร และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวำดภำพ
นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ ต่อเติมภำพตำมจินตนำกำร
นักเรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชันเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยกำรวำดภำพตำมจินตนำกำรลักษณะอื่น ๆ

๑. ครูชีแจงตัวชีวัดชันปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จินตนำกำรหรรษำ
๓. ครูให้นักเรียนนั่งหลับตำและนึกว่ำตนเองกำลังไปเที่ยวในที่ที่ตนเองชอบที่สุดอยำกให้มีสิ่งใดนักเรียนก็นึกให้เกิดขึน
(กำรจินตนำกำร) ประมำณ ๓ นำที

กิจกรรมกำรเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรู ยนรู้

๔.
๕.
๖.
๗.

ขันนำ

แนวทำงกำรจัดดการเรี
กำรเรียยนรู
แนวทางการจั
นรู้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนการหรรษา : แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๖

๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ขอบเขตเนื้อหา
- หลักกำรและวิธีกำรวำดภำพตำม
จินตนำกำร
- วัสดุอุปกรณ์ในกำรวำดภำพ
- กำรนำเสนอผลงำน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. ควำมรู้สึกต่อธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
๒. หลักกำรและวิธีกำรวำดภำพ
ตำมจินตนำกำร
๓. กำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำร
วำดภำพ
ทักษะ
๑. ทักษะกำรวำดภำพตำมจินตนำกำร
๒. ทักษะกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ในกำร
วำดภำพ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. มีควำมใฝ่เรียนรู้
๓. ควำมคิดสร้ำงสรรค์

























































































ขัน้ นา
๑. ครูชีแจงตัวชีวัดชันปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จินตนำกำรหรรษำ
๓. ครูให้นักเรียนนั่งหลับตำและนึกว่ำตนเองกำลังไปเที่ยวในที่ที่ตนเองชอบที่สุด
อยำกให้มีสิ่งใดนักเรียนก็นึกให้เกิดขึน ประมำณ ๓ นำที
๔. ครูอธิบำยถึงสิ่งที่นักเรียนนึกคือจินตนำกำร พร้อมอธิบำยกำรวำดภำพตำม
จินตนำกำร (ใบควำมรู้ ๑)
ขั้นสอน
๕. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรวำดภำพ ครูแนะนำ
เพิ่มเติม
๖. ครูอธิบำยหลักกำรวำดภำพทิวทัศน์ (ใบควำมรู้ที่ ๒) และสำธิตกำรวำด
ภำพทิวทัศน์ตำมจินตนำกำร ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
๗. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ ต่อเติมภำพตำมจินตนำกำร นักเรียนนำเสนอ
ผลงำน
๘. ครูอธิบำยกำรวำดภำพตำมจินตนำกำรลักษณะอื่น ๆ
ขั้นสรุป
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องกำรวำดภำพตำมจินตนำกำร

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องกำรวำดภำพ
ตำมจินตนำกำร
๒. ประเมินทักษะกำรวำดภำพ
ตำมจินตนำกำร
๓. ประเมินคุณธรรม ควำมมุ่งมั่นใน
กำรทำงำน ควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
วิธีการ
๑. ทดสอบก่อนเรียน
๒. ตรวจใบงำน
๓. สังเกตกำรปฏิบตั ิงำนของนักเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตกำรปฏิบตั ิงำนของ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบควำมรู้ที่ ๑ กำรวำดภำพตำม
จินตนำกำร
๒. ใบควำมรู้ที่ ๒ กำรวำดภำพทิวทัศน์
๓. ใบงำน ๐๑
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงำนกำรวำดภำพตำมจินตนำกำร
ตำมใบงำนที่ ๐๑
๒. กำรนำเสนอผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา : แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๗๗

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. จำกภำพ

ข้อใดเป็นรูปร่ำง รูปทรงที่นักเรียนเห็น

ก.

ข.
ค.
๒. อุปกรณ์ใดเหมำะสมสำหรับกำรร่ำงภำพ
ก. ดินสอ HB (ดินสอที่ใช้เขียน)
ข. ดินสอ EE (ดินสอแรเงำ)
ค. ปำกกำ
๓. กำรสร้ำงภำพปะติด ขันตอนแรกควรทำอะไร
ก. ออกแบบภำพ
ข. เตรียมวัสดุ
ค. ฉีกกระดำษเป็นรูป
๔. ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงำนปั้นทังหมด
ก. ดินสอ กำว นำ
ข. ดินนำมัน ปำกกำ ไม้บรรทัด
ค. ดินเหนียว นำมัน ดินนำมัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๓

๕. กำรขับร้องเพลงในข้อใดถูกต้อง
ก. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของทำนอง
ข. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของเครื่องดนตรี
ค. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของตัวเอง
๖. กำรร้องเพลงตรงตำมจังหวะและทำนองจะเป็นอย่ำงไร
ก. ทำให้ควำมหมำยของบทเพลงดีขึน
ข. ทำให้บทเพลงไพเรำะน่ำฟัง
ค. ทำให้บทเพลงมีจังหวะและทำนองแปลกใหม่
๗. ข้อใดไม่ใช่นำฏยศัพท์
ก. ท่ำอำย
ข. ล่อแก้ว
ค. จรดเท้ำ
๘.

จำกภำพเป็นภำษำท่ำนำฏศิลป์ตำมข้อใด
ก. เธอ
ค. ท่ำน
ข. ฉัน

๙. กำรฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. ทำให้มีสมำธิดีขึน
ข. ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง
ค. ทำให้จิตใจเงียบสงบ
๑๐. กำรแสดงนำฏศิลป์ข้อใด ต้องใช้ภำษำท่ำ
ก. ระบำ
ข. รำ
ค. โขน

๘๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข
ก
ก
ค
ก

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ข
ก
ข
ข
ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๕

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ

บ ๘.๒/ผ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนต่อเติมภำพตำมจินตนำกำรให้สมบูรณ์

ชื่อ ........................................................................................... ชัน ...................... .... เลขที่ .................................
โรงเรียน ................................................................................... จังหวัด ................................................................

๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๑-๐๑

(แนวคำตอบ)
ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง วาดภาพตามจินตนาการ

บ ๘.๒/ผ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนต่อเติมภำพตำมจินตนำกำรให้สมบูรณ์

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๗

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑

เรื่อง การวาดภาพตามจินตนาการ

การวาดภาพตามจินตนาการ เป็นกำรวำดภำพจำกกำรเป็นคนช่ำงสังเกต รู้จักวิเครำะห์ แยกแยะสิ่ง
ต่ำง ๆ ที่ต้องกำรนำเสนอ โดยนำมำเชื่อมโยงกับประสบกำรณ์ทำงศิลปะ โดยจะต้องมีพืนฐำน
จำกกำรได้สัมผัส รับรู้ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม จนเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์งำน จนสั่งสมเป็น
ประสบกำรณ์และควำมชำนำญ นำมำสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยจินตนำกำร เป็นกำรแสดงออกโดยภำพถ่ำย
ภำยในสู่ภำยนอก
หลักการวาดภาพทิวทัศน์ตามจินตนาการ
ความหมาย ภำพทิวทัศน์หรือที่เรียกกันว่ำ ภำพวิว เป็นภำพที่เขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่พบเห็น เช่น
ภำพท้องนำ ภูเขำ บ้ำนเรือน ฯลฯ แสดงบรรยำกำศที่สวยงำม แสงเงำที่ตกกระทบและระยะใกล้ไกลตำมสภำพเป็น
จริง หรือเรียกว่ำ ภำพภูมิศำสตร์ ภำพทิวทัศน์ แบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือ
๑. ภาพทิวทัศน์บก เป็นภำพที่เขียนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบนบก เช่น ท้องนำ ป่ำเขำ นำตก ลำธำร
แสดงบรรยำกำศตำมเวลำต่ำงๆ และแสงเงำของสิ่งต่ำงๆ ที่ตกทอดลงสู่พืนดิน บำงครังอำจมีภำพคนหรือสัตว์
ประกอบซึ่งทำให้ดูมีชีวิตชีวำยิ่งขึน

ภำพทิวทัศน์บก
ผลงำน นำยศิริ สัตถำผล

๒. ทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง เป็นภำพเขียนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ตึกรำมบ้ำนช่อง ตลอดจนโบสถ์
วิหำรหรือสิ่งต่ำงๆ ที่เป็นสิ่งก่อสร้ำงเวลำเขียนมักจะมีต้นไม้ และท้องฟ้ำประกอบด้วย อันเป็นกำรแสดงให้เห็นถึง
ควำมกลมกลืนของสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึนกับสิ่งที่เกิดขึนเองตำมธรรมชำติ คุณค่ำของภำพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้ำงจะอยู่ที่
บรรยำกำศและแสงเงำที่ตกกระทบสิ่งก่อสร้ำงนันๆ ทิวทัศน์แบบนีจะต้องมีเรื่องของวิชำทัศนียภำพเข้ำมำช่วยอย่ำง
มำก กล่ำวกันว่ำ ถ้ำใครไม่เข้ำใจเรื่องทัศนียภำพ จะเขียนภำพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้ำงได้ไม่ดีเลย

ภำพสิ่งก่อสร้ำง
ผลงำน นำยภำนุวตั ร ยงยันต์

๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๓. ภาพทิวทัศน์ทะเล เป็นภำพที่เขียนเกี่ยวกับทะเลโดยเฉพำะ แสดงถึงควำมสดชื่นของบรรยำกำศ
ชำยทะเลและพืนนำที่กำลังเคลื่อนไหวตัดกับท้องฟ้ำระยะไกล ๆ

ภำพทิวทัศน์ทะเล

ผลงำน นำยบุญญนัน เรืองวงศ์

หลักการและวิธีการวาดภาพทิวทัศน์ ตามจินตนาการ
๑. เลือกดูมุมที่เหมำะสม คือ มีนำหนักของแสงเงำชัดเจนและพยำยำมกำหนดภำพวำดก่อนว่ำจะกินเนือที่
ขนำดใดเวลำร่ำงภำพจะได้ย่อขนำดลงบนกระดำษได้อย่ำงเหมำะสม
๒. ร่ำงด้วยดินสอเบำๆ ก่อน ดูจำกกำรจัดภำพให้เหมำะสมไม่เอียงไปข้ำงใดข้ำงหนึ่ง บำงครังเรำอำจจะตัด
หรือเพิ่มเติมบำงส่วนเข้ำไป เพื่อให้สมดุลอันจะช่วยให้กำรจัดภำพที่เหมำะสม
๓. หลักสำคัญของทิวทัศน์ ก็คือ Perspective (กำรมองภำพระดับสำยตำ) ต้องศึกษำให้แม่นยำ
เป็นพิเศษเพรำะจำเป็นมำกสำหรับภำพทิวทัศน์ที่ต้องกำรเขียนให้ดูเหมือนจริง
๔. ภำพทิวทัศน์ต้องเขียนให้ได้ควำมรู้สึกของวัตถุแต่ละอัน เช่น ต้นไม้ควรเขียนให้รู้สึกว่ำเบำและสำมำรถ
เคลื่อนไหวได้เมื่อถูกลม กำรเขียนภำพทะเล ทีจ่ ริงแล้วทะเลจะเคลื่อนไหวตลอดเวลำจึงควรเขียน
ให้นิ่ม กำรเขียนท้องฟ้ำควรมีลักษณะเบำ ส่วนสิ่งก่อสร้ำงควรเขียนให้ดูแข็งแรง สง่ำงำม
สรุป ในกำรวำดภำพตำมจินตนำกำรจะประสบผลสำเร็จนัน ต้องรู้จักสังเกตและฝึกฝนบ่อย ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘๙

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๒
เรื่อง ประเภทของสี

สีมีควำมแตกต่ำงกันทังจำกวัสดุที่นำมำทำเป็นสีและผลงำนที่ได้จำกกำรใช้สีประเภทต่ำง ๆ ดังนี
๑. ดินสอสี เป็นสีผงละเอียดผสมกับขีผึงหรือไขสัตว์อัดเป็นแท่ง ปัจจุบันมีกำรพัฒนำให้สำมำรถละลำยนำหรือ
นำมันได้ โดยเมื่อระบำยแล้วนำพู่กันจุ่มนำมำระบำยต่อทำให้มีลักษณะคล้ำยภำพสีนำ บำงชนิดละลำยในนำมัน
ได้ซึ่งจะทำให้กันนำได้ด้วย

ภำพที่ระบำยด้วยดินสอสี
๒. สีเทียน เป็นสีฝุ่นผงละเอียดผสมกับไขมันสัตว์หรือขีผึง แล้วนำมำอัดเป็นแท่ง มีลักษณะเป็นสีทึบแสง เขียน
ผสมและทับกันได้ไม่หนำมำกนัก เพรำะถ้ำระบำยทับกันมำก ๆ จะหลุดลอกออกได้ง่ำย

ภำพที่ระบำยด้วยสีเทียน
๓. สีชอล์คน้ามัน เป็นสีฝุ่นผงละเอียดบริสุทธิ์ผสมขีผึง กำวยำงไม้หรือนำมัน แล้วอัดเป็นแท่งคล้ำยสีเทียนแต่มี
เนือสีมำกกว่ำมีไขมันหรือนำมันเพียงเล็กน้อย กำรใช้งำนคล้ำยกับสีเทียนกำรเกำะติดดีกว่ำสีเทียน

ภำพที่ระบำยด้วยสีชอล์ค

๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔. สีน้า เป็นสีที่ใช้กันมำตังแต่โบรำณโดยเฉพำะจีนและญี่ปุ่น ผู้ที่จะระบำยได้สวยงำมต้องมีทักษะในกำรใช้พู่กัน
เป็นอย่ำงดี ลักษณะภำพสีนำที่ดีต้องใสโปร่งบำงและสะอำดจึงไม่นิยมใช้สีขำวหรือสีดำเป็นส่วนผสมเพรำะจะทำ
ให้ภำพดูมีนำหนักมืดทึบเกินไป

ภำพที่ระบำยด้วยสีนำ
๕. สีโปสเตอร์ คุณสมบัติคล้ำยกับสีนำเพียงแต่เป็นสีที่ทึบแสง สำมำรถระบำยทับกันได้ และใช้สีขำวผสมให้
สีอ่อนลงได้

ภำพที่ระบำยด้วยสีโปสเตอร์
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ

๑. ดินสอ
๒. ยำงลบ
๓. กระดำษวำดภำพ
๔. ดินสอสี
๕. สีเทียน
๖. สีนำ
๗. สีชอล์คนำมัน
๘. สีโปสเตอร์
๙. ถังนำและจำนระบำยสี
๑๐. กระดำนรองวำดภำพ
ฯลฯ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๑

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๓
เรื่อง การวาดภาพทิวทัศน์
หลักกำรของภำพทิวทัศน์เป็นภำพที่ให้ควำมรู้สึกเป็น 3 มิติ คือ มีลักษณะของควำมเหมือนใกล้เคียงกับ
ภำพที่คนเรำเห็นภำพต่ำง ๆ โดยทั่วไป เช่น ถ้ำไปยืนอยู่กลำงถนน แล้วมองไปไกลข้ำงหน้ำ เรำจะเห็นถนนจะค่อย
เล็กลง เสำไฟฟ้ำก็สันเล็กลง ถ้ำมีต้นไม้เป็นทิวข้ำงทำงก็จะ เตียลง แล้วก็จะวิ่งไปรวมกันที่จุดสุดสำยตำ หรือถ้ำใคร
อยู่ใกล้เส้นทำงรถไฟก็จะเห็นได้ชัดเจน รำงรถไฟจะไปรวมกันที่จุดจุดเดียว ไม้หมอนที่นอนขวำงรับรำงเหล็กก็จะ
สันเข้ำ และรวมกันที่ จุดรวมสำยตำ ซึ่งพอจะสรุปลักษณะของภำพ ได้ดังนี
๑. วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนำดเท่ำกันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนำดเล็กลง
๒. ระยะที่เท่ำกันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึนเรื่อย ๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน
๓. เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนำนกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้ำหำกัน
๔. วัตถุ หรือสิ่งของต่ำง ๆ เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะมีรำยละเอียดและควำมชัดเจนลดลงไปตำมลำดับ
ตัวอย่างภาพ

สรุป กำรวำดภำพทิวทัศน์จะต้องแสดงระยะใกล้-ไกลของสิ่งที่มองเห็นชัดเจน

๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนกำรประเมินดังนี
๕ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำกที่สุด ๔ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำก ๓ มีพฤติกรรมกำรทำงำน ปำนกลำง
๒ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อย
๑ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีกำรวำงแผนในกำรทำงำน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหำ
๔. ทำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงำน
๕. ผลงำนสำเร็จและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน และทำงำนจนสำเร็จ
สำมัคคีและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถำมเมื่อไม่เข้ำใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถำม
รวม

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึนไป
ชื่อ ............................................................................................................ ชัน ..........................................
โรงเรียน ............................................................................. จังหวัด ..........................................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๓

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น เวลำ ๑ ชัว่ โมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นเกิดจำกกำรประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น
กระติ๊บข้ำว กระบุง กระถำง โอ่ง ไห เป็นต้น นักเรียนได้ปฏิบัติกำรสร้ำงภำพประติดและกำรปั้นดินนำมัน มี
ควำมมุ
มีความมุ่งมัง่นมัในกำรท
่นในการทํำงำนใฝ่
างานใฝเรีเยรีนรู
ยนรู้และเห็
และเห็นนคุณ
คุณค่ำคศิาลศิปะ
ลปะ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ ครูควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงภำพปะติดและกำรปั้นดินนำมัน
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนำงำนศิลปหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำให้นักเรียนดูให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของที่มีลักษณะ
ดังตัวอย่ำง
- ครูอธิบำยลักษณะของงำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น พร้อมยกตัวอย่ำง
- ครูสำธิตวิธีกำรและขันตอนกำรปั้นดินนำมัน
- มอบหมำยให้นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑ สัตว์ที่ฉันชอบ
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- ใบงำน
- ใบควำมรู้
- ดินนำมัน
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบควำมรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๐๙๐

อภิปรำยผลงำน

ะดังตัวอย่ำง

๖. ๖.ครูแครูละนั
กเรีกยเรีนร่ยวนร่มกัวนมกัสรุนปสรุควำมรู
้เรื่อ้เงรื่อศิงลปหั
ตถกรรมในท้
องถิอ่นงถิ่นและกำรปั
้น ้น
และนั
ปควำมรู
ศิลปหั
ตถกรรมในท้
และกำรปั

ขันสอน
ขันสอน

ขันสรุ
ปป
ขันสรุ
๑. ๑.กำรท
ำใบงำน
๐๑๐๑
กำรท
ำใบงำน
๒. ๒.สังเกตกำรร่
วมตอบค
ำถำมและกำรน
ำเสนอผลงำน
สังเกตกำรร่
วมตอบค
ำถำมและกำรน
ำเสนอผลงำน

๒. ๒.ครูอครูธิบอำยลั
กษณะของงำนศิ
ลปหัลปหั
ตถกรรมในท้
องถิอ่นงถิ่นพร้อพร้มยกตั
วอย่วำอย่ง ำง
ธิบำยลั
กษณะของงำนศิ
ตถกรรมในท้
อมยกตั
๓. ๓.ครูสครูำธิสตำธิวิธตีกวิำรและขั
นตอนกำรปั
้นดิ้นดินนำมันนำมัน
ธีกำรและขั
นตอนกำรปั
๔. ๔.มอบหมำยให้
นักนเรีักยเรีนทยนท
ำใบงำนที
่ ๐๑่ ๐๑สัตว์สัทตี่ฉว์ทันชอบ
มอบหมำยให้
ำใบงำนที
ี่ฉันชอบ
๕. ๕.นักนัเรีกยเรีนนยนน
ำเสนอผลงำน
งหมดน
ำเสนอในรู
ปนิปทนิรรศกำร
ปรำยผลงำน
ำเสนอผลงำนครูนครูำผลงำนทั
นำผลงำนทั
งหมดน
ำเสนอในรู
ทรรศกำรครูนครูักนเรีักยเรีนร่ยวนร่มกัวนมกัอภินอภิ
ปรำยผลงำน

วัดและประเมิ
นผลนผล
วัดและประเมิ

๑. ๑.ครูนครูำงำนศิ
ลปหัลปหั
ตถกรรมที
่มีอยู่ม่ใีอนท้
องถิอ่นงถิมำให้
นักนเรีักยเรีนดูยนดู
ให้นให้ักนเรีักยเรีนบอกชื
่อสิ่งอของที
่มีลัก่มษณะดั
งตัวงอย่
นำงำนศิ
ตถกรรมที
ยู่ในท้
่นมำให้
ยนบอกชื
สิ่งของที
ีลักษณะดั
ตัวำอย่ง ำง

ขันนขันน
ำ ำ

แนวการจั
ดการเรี
ยนรูย้บนรููรณา
การหน่
วยการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๘้ที่ สุ๘นสุทรีนยทรีศิลยป์ศิล:ป์หน่: หน่
วยย่วอยย่ยทีอยที
่ ๒ ่ จิ๒นจิตนาการหรรษาแผนการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๒้ที่ เรื๒่อเรืง ่อศิงลปหั
ตถกรรมในท้
องถิอ่นงถิบู่นรณา
แนวการจั
ดการเรี
้บูรณา
การหน่
วยการเรี
นตนาการหรรษาแผนการเรี
ศิลปหั
ตถกรรมในท้
บูรณา
การกลุ
่มสาระการเรี
ยนรูย้ศนรูิล้ปะ
ภาษาไทย
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรม
พและเทคโนโลยี
เวลา
กษาปี
ที่ ๒ที่ ๒
การกลุ
่มสาระการเรี
ศิลปะ
ภาษาไทยสังคมศึ
สังคมศึ
กษาศาสนาและวั
ฒนธรรมการงานอาชี
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
เวลา๒ ชั๒่วโมง
ชั่วโมงชั้นชัประถมศึ
้นประถมศึ
กษาปี
รื่อง ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นบูรณา
ั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวกำรจั
กำรเรี
นรูย ้ นรู้
กิจกรรมกำรเรี
แนวกำรจั
ดกำรเรี
กิจยกรรมกำรเรี
แนวการจั
ดดการเรี
ยยนรู
กิจกรรมการเรี
นรู ยนรูย้ นรู้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๕

๙๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ขั้นนา
๑. ครูนำงำนศิลปหัตถกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น มำให้นักเรียนดู เช่นกระติ๊บข้ำว
กระบุง กระถำงต้นไม้ ตุ๊กตำดิน ฯลฯ ให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสิ่งของที่มีลักษณะ
ดังตัวอย่ำง

๓. พูดนำเสนอผลงำนได้
ทักษะ
๑. ปั้นดินนำมัน
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๔. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. มีควำมใฝ่เรียนรู้
๓. เห็นคุณค่ำในงำนศิลปะ

ขั้นสรุป
๖. ครูสรุปงำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น และกำรสร้ำงงำนโดยกำรปั้นดินนำมัน

ขั้นสอน
๒. ครูอธิบำยลักษณะของงำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น (ใบควำมรู้ที่ ๑) พร้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ยกตัวอย่ำง
ความรู้
๓. ครูอธิบำยกำรปั้นดินนำมัน วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่ำงงำนปั้นดินนำมัน กำรปั้นดิน
๑. อธิบำยงำนศิลปหัตถกรรมใน
นำมันประยุกต์ใช้ในงำนอื่น (ใบควำมรู้ที่ ๒) ครูแจกอุปกรณ์ในกำรปั้นดินนำมัน
ท้องถิ่นได้
๒. อธิบำยหลักและวิธีกำรปั้นดินนำมัน ๔. นักเรียนปฏิบัติใบงำนที่ ๐๑ สัตว์ที่ฉันชอบ พร้อมนำเสนอผลงำน
๕. ครูนำผลงำนของนักเรียนทังหมดจัดนิทรรศกำร
ได้

ขอบเขตเนื้อหา
- งำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
- กำรปั้นดินนำมัน
- กำรนำเสนอผลงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรูเ้ รื่องงำน
๑.
ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
๒. ประเมินทักษะกำรปั้นดินนำมัน
๒.
๓.
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ควำม
มุ่งมั่นในกำรทำงำน กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และกำรเห็นคุณค่ำในงำนศิลปะ
วิธีการ
๑. ตรวจใบงำนและผลงำนนักเรียน
๒. สังเกตกำรปฏิบตั ิ'งำนของนักเรียน
เครื่องมือ
๑. ใบงำนที่ ๐๑
๒. แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. งำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
๒. ใบควำมรู้ที่ ๑ ศิลปหัตถกรรม
ในท้องถิ่น
๓. ใบควำมรู้ที่ ๒ กำรปั้นดินนำมัน
๕. ใบควำมรู้ที่ ๓ ตัวอย่ำงงำนปั้น
๖. ใบงำน ๐๑ ปั้นดินนำมัน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงำนจำกใบงำน ๐๑
๒. กำรนำเสนอผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา : แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง สัตว์ทฉี่ ันชอบ

บ ๘.๒/ผ๒-๐๑

คาสั่ง ๑. ให้นักเรียนปั้นดินนำมันเป็นรูปสัตว์ที่นักเรียนชอบให้สวยงำม และให้ปฏิบัติ
ตำมขันตอนกำรปั้นที่ถูกต้อง
๒. นำเสนอผลงำน


ชื่อ .................................................................................. ชัน ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๗

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑
เรื่อง งานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น
หัตถกรรม หมำยถึง กำรทำด้วยฝีมือ กำรช่ำงซึ่งเริ่มต้นทำกันในบ้ำน หมู่บ้ำน โดยชำวบ้ำนใช้เวลำทำ
นอกเหนือจำกอำชีพหลัก โดยใช้วัสดุที่หำมำได้ในท้องถิ่น รูปแบบทำให้เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนัน ๆ
ศิลปะ หมำยถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึนเพื่อควำมงำมและพอใจ
ศิลปหัตถกรรม หมำยถึง ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดจำกกำรกระทำด้วยฝีมือมนุษย์
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น หมำยถึง ศิลปหัตถกรรมที่ได้จำกประดิษฐ์คิดค้น หรือแปรรูปจำกสิ่งของที่มีอยู่
ภำยในชุมชนหรือท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสดงถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีคุณค่ำต่อชุมชน
ตัวอย่างงานศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่น เช่นผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย เครื่องจักสำนย่ำนลิเภำ งำนปั้น
ดินเผำ งำนเซรำมิค เสื่อกระจูด ไม้แกะสลัก เครื่องจักสำนไม้ไผ่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ฯลฯ

ที่มำ :

ที่มำ :

www.oknation.net

www.gotoknow.org.

ที่มำ :

ที่มำ :

www.thaielecentre.org

www.imjanchum.blogspot.com

งำนศิลปหัตถกรรมในท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ที่เป็นมรดกของชำติและสำมำรถพัฒนำ
เป็นอำชีพได้

๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๒
เรื่อง การปั้นดินน้ามัน

๑. วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นดินน้ามัน
๑. แผ่นไม้หรือกระดำษแข็งที่ใช้รองงำนปั้น
๒. ดินนำมัน
๓. ไดร์เป่ำผม (ถ้ำมี) เพื่อเป่ำให้ดินนำมันอ่อนตัวปั้นง่ำยขึน ถ้ำไม่มีสำมำรถนำดินนำมันไปตำกแดด
แทนได้
๒. ขั้นตอนการปั้นดินน้ามันรูปสัตว์ (รูปเต่า)
๑. .เตรียมดินนำมันสีอะไรก็ได้นวดให้อ่อน (อำจตำกแดด หรือเป่ำด้วยไดร์ก่อน) เริ่มจำกปั้นกระดองเต่ำก่อนหยิบ
ดินนำมันมำปั้นเป็นครึ่งวงกลม (กำรเตรียมดินนำมันสำหรับกำรปั้นสิ่งอื่น ๆ ให้สังเกตว่ำลักษณะของสิ่งนันส่วน
ใหญ่มีลักษณะอย่ำงไร ให้เตรียมดินนำมันเป็นลักษณะนัน )

๒. หยิบดินนำมันมำปั้นเป็นครึ่งวงกลม

๓. .เสร็จแล้วกดลงไปที่สันให้บุ๋มลงไปนิดหนึ่ง ตรงนีจะใช้เป็นส่วนหัว แล้วทำอีกด้ำนหนึ่งตรงกันข้ำมไว้ใส่หำงข้ำง
นีจะเล็กกว่ำอีกด้ำนเพรำะเป็นส่วนหำงและเรำต้องทำรอยบุ๋มเพิ่มอีก ๔ ด้ำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๙๙

๔. .ส่วนนีเป็นส่วนหัวเต่ำ ปั้นเป็นแท่งงอๆ มำติดทัง ๔ ด้ำน ที่มีรอยบุ๋ม

๕. ติดที่รอยบุ๋มทัง ๔ ด้ำน เพื่อเป็นส่วนขำและส่วนหำง

๖. ส่วนกระดองเต่ำปั้นเป็นรูปกลมๆมำติดใส่กระดอง

๗. ส่วนตำปั้นตำขำววงกลมเล็กๆมำแปะใส่กดเบำๆเสร็จแล้วเอำสีดำมำติดใส่ตำขำว ได้รูปเต่ำที่สมบูรณ์

๓.คุณค่าของงานปั้น
งำนปั้นนอกจำกจะปั้นดินนำมันแล้วยังมีกำรปั้นจำกดินเหนียวและอื่น ๆ อีกมำกมำย
งำนปั้นเป็นผลงำนประเภทสำมมิติ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตกแต่ง และเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่ทรงคุณค่ำ

๑๐๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๔
ตัวอย่างงานปั้น

ปั้นสัตว์

ที่มา : www.google.co.th

ปั้นผลไม้

ที่มา

:

www.google.co.th

ปั้นตัวกำร์ตูน

ที่มา

:

www.google.co.th

งำนปั้นลักษณะอื่น ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๑

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนกำรประเมินดังนี
๕ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำกที่สุด ๔ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำก ๓ มีพฤติกรรมกำรทำงำน ปำนกลำง
๒ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อย
๑ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีกำรวำงแผนในกำรทำงำน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหำ
๔. ทำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงำน
๕. ผลงำนสำเร็จและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน และทำงำนจนสำเร็จ
สำมัคคีและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถำมเมื่อไม่เข้ำใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถำม
รวม

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึนไป
ชื่อ ............................................................................................................ ชัน ..........................................
โรงเรียน ............................................................................. จังหวัด ..........................................................

๑๐๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ร้องรำทำเพลง เวลำ ๑ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
กำรร้องเพลงง่ำย ๆ และเพลงที่สำคัญ ช่วยสร้ำงควำมสุขควำมบันเทิงและปลุกใจให้มีควำมรักชำติ
ควรให้มีกำรฝึกร้องเพลง แสดงท่ำประกอบ และเคำะจังหวะ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๒ ครูควรฝึกร้องเพลงให้คล่อง
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูพำนักเรียนอ่ำนแผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน จำนวน ๒ รอบ จำกนันครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนตำม
โดยครูเคำะจังหวะประกอบตำมเครื่องหมำย (+)
- ครูนำแผนภูมิเพลงแมงมุมลำย เพลงช้ำง เพลงจับปูดำ มำติดบนกระดำนดำ ให้นักเรียนฝึกอ่ำนเนือ
เพลงทีละท่อนจนอ่ำนได้คล่อง
- ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ครูนำนักเรียนอ่ำนเนือร้องบทเพลงที่
กำหนดให้ คือ เพลงแมงมุมลำย เพลงช้ำง
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- แผนภูมิ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๓
- ใบควำมรู้ที่ ๐๑ – ๐๓
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๓

๑๐๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขันสรุป

ขันสอน

ขันนำ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑. ครูสนทนำและตังคำถำมเกี่ยวกับกำรอ่ำนแผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน
๒. ครูพำนักเรียนอ่ำนแผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน จำนวน ๒ รอบ จำกนันครูให้นักเรียนฝึกอ่ำนตำม โดยครูเคำะจังหวะประกอบตำม
เครื่องหมำย (+)
๓. ในแผนภูมิจำนวน ๒ รอบ แล้วให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่ำนตำมจังหวะที่ครูเคำะให้จนพร้อมเพรียงกัน
นักเรียนคิดท่ำประกอบเพลง ทำใบงำนที่ ๐๑
๔. นำแผนภูมิมำให้นักเรียนดูและฝึกปรบมือให้พร้อมกัน
๕. ครูนำแผนภูมิเพลงแมงมุมลำย เพลงช้ำง เพลงจับปูดำ มำติดบนกระดำนดำ ให้นักเรียนฝึกอ่ำนเนือเพลงทีละท่อนจนอ่ำนได้คล่อง
๖. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ครูนำนักเรียนอ่ำนเนือร้องบทเพลงที่กำหนดให้ คือ เพลงแมงมุมลำย เพลงช้ำง
ทีละท่อนจนนักเรียน
๗. อ่ำนเนือร้องได้คล่องแล้วฝึกร้องเพลงพร้อมทังปรบมือประกอบจังหวะ จนทุกคนทำได้ทีละเพลงจนครบทัง ๓ เพลง ทำใบงำนที่ ๐๒ - ๐๓
๘. ศึกษำใบควำมรู้
๙. ทำใบงำนที่ ๐๑
๑๐. ทำใบงำนที่ ๐๒
๑๑. ทำใบงำนที่ ๐๓
๑๒. ทุกคนทบทวนร่วมร้องเพลงชำติ
๑. ประเมินควำมรู้เรื่อง กำรท่องบทกลอน และร้องเพลงอย่ำงง่ำย
๒. ประเมินทักษะกำรเคำะจังหวะ และแสดงท่ำประกอบเพลง
๓. ประเมินคุณธรรม ควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน ใฝ่เรียนรู้ และควำมซื่อสัตย์

กิจกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ร้องราทาเพลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๕





ขั้นนา
๑. ครูนำแผนภูมิบทกลอน “นี่ของของฉัน” มำติดไว้บนกระดำน แล้วพำนักเรียนอ่ำน ๒ เที่ยว พร้อม
เคำะจังหวะประกอบ
๒. นักเรียนคิดท่ำประกอบเพลงพร้อมแสดงท่ำประกอบจังหวะ (แผนภูมิที่ ๑)
๓. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
ขั้นสอน
๔. ครูนำแผนภูมิแสดงกำรนับที่ใช้เป็นจังหวะในกำรปรบมือในรูปแบบต่ำง ๆ มำให้นักเรียนดู เสร็จแล้ว
ครูสำธิต กำรนับจังหวะพร้อมทังปรบมือ
จุดประสงค์การเรียนรู้

๕. ครูนำแผนภูมเิ พลงแมงมุมลำย เพลงช้ำง เพลงจับปูดำ เพลงเป็ดอำบนำ มำติดบนกระดำนดำ
ความรู้
๑. ท่องบทกลอนและร้องเพลงง่ำย ๆ แล้วนำนักเรียนอ่ำนเนือเพลงทีละท่อนจนนักเรียนอ่ำนเนือเพลงได้คล่อง แล้วฝึกร้องเพลงพร้อมทังปรบมือ
ประกอบจังหวะ (แผนภูมิที่ ๒)
ที่เหมำะสม กับวัยได้
๒. บอกบทเพลงสำคัญ ของชำติ
๖. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ตัวแทนกลุ่มออกมำจับสลำกเพลงที่ใช้
๓. แสดงท่ำประกอบเพลงได้
ประกอบกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
๗. นักเรียนจับคู่ ร้องเพลงและฝึกท่ำทำงประกอบจังหวะเพลง
ทักษะ
๘. ครูนำแผนภูมเิ พลงชำติและเพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงศึกบำงระจัน มำติดนักเรียนดูบนกระดำน
๑. เคำะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย
(แผนภูมิที่ ๓)
ให้สอดคล้องกับเนือหำของเพลงได้
๙. นักเรียนฝึกอ่ำนเนือเพลงพร้อมกันจนคล่อง แล้วฝึกร้องเพลงให้ถูกจังวะและทำนอง
๒. กำรปฏิบัติ/กำรสำธิต 
๑๐. นักเรียนร้องเพลงพร้อมกัน
๓. กำรทำงำนกลุ่ม
๑๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ คละชัน ตำมควำมเหมำะสมและมอบหมำยนักเรียนเลือกขับร้องเพลงชำติ
เพลงสรรเสริญพระบำรมี เพลงศึกบำงระจัน ปรบมือประกอบเพลงถูกจังหวะ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑๒. ให้นักเรียนชันฝึกร้องเพลงตำมใบงำนที่ ๐๓ และนำเสนอหน้ำชันเรียน
๑. ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๑๓. สรุปกำรร้องเพลงและจังวะบทเพลงที่สำคัญของชำติ เช่น เพลงชำติ เพลงสรรเสริญพระบำรมี ๓. ควำมซื่อสัตย์
เพลงศึกบำงระจัน และกำรร้องเพลงในโอกำสต่ำง ๆ
๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับบทเพลง

ขอบเขตเนื้อหา
- บทเพลงง่ำย ๆ ประกอบจังหวะ
- ท่ำประกอบบทเพลง
- เพลงที่สำคัญ
- บทกลอนเนือเพลง
- กำรนำเสนอผลงำน

การวัดและการประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกต
- ตรวจผลงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒. เครื่องมือวัด
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๓
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. การประเมินผลงาน
๓.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แผนภูมิที่ ๑ บทกลอนนี่ของฉัน
- แผนภูมิ เพลงแมงมุมลำย เพลงชำติ
- ใบงำนที่ ๐๑ -๐๓
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ – ๐๓

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ร้องราทาเพลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๓-๐๑
บ.๘.๒ /ผ.๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

๑/2

เรื่อง ท่องกลอนร้องเพลง
คาชี้แจง

ให้นักเรียนอ่ำนคำกลอนพร้อมทังร้องเพลงให้ถูกต้องให้ถูกต้อง

รักษาป่า
นกเอยนกน้อยน้อย
ขนขำวรำวสำลี
ทุกทิศเจ้ำเที่ยวท่อง
มีป่ำพำสุขใจ
ผู้คนไม่มีโรค
อำกำศไร้พิษสำร
คนสัตว์ได้พึ่งป่ำ
สินป่ำเหมือนสินใจ

บินล่องลอยเป็นสุขศรี
อำกำศดีไม่มีภัย
ฟ้ำสีทองอันสดใส
มีต้นไม้มีลำธำร
นับว่ำเป็นโชคสุขสำรำญ
สัตว์ชื่นบำนดินชื่นใจ
มำรักษำป่ำไม้ไทย
ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
นภำลัย สุวรรณธำดำ ผู้แต่ง

ชื่อ ...................................................................ชัน.....................เลขที่ ....................
โรงเรียน...................................................................................................................

๑๐๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๓-๐๒
บ.๘.๒/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ร้องราทาเพลง
คาชี้แจง

ให้นักเรียนฝึกอ่ำนเพลงชำติ ให้คล่องและถูกต้อง

เนือร้อง พ.อ.หลวงสำรำนุประพันธ์
ทำนอง พระเจนดุริยำงค์

เพลงชำติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนือชำติเชือไทย
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทังมวล
ไทยนีรักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลำด
สละเลือดทุกหยำดเป็นชำติพลี

เป็นประชำรัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
ด้วยไทยล้วนหมำย รักสำมัคคี
เอกรำชจะไม่ให้ใครข่มขี่
เถลิงประเทศ ชำติไทยทวี มีชัย ชโย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๗

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๓-๐๓

ใบงานที่ ๐๓
เรื่อง ร้องราทาเพลง

บ.๘.๒/ผ.๓-๐๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเนือหำสำระของเพลง
๑. ชื่อเพลง.....................................................................................................................
๒. เพลงนีมีควำมหมำยอย่ำงไร ......................................................................................
....................................................................................................................................
๓. เพลงนีมีคุณค่ำ ประโยชน์อย่ำงไร...............................................................................
......................................................................................................................................
๔. เพลงนีให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร..........................................................................................
.....................................................................................................................................

ชื่อ ...................................................................ชัน.....................เลขที่ ....................
โรงเรียน...................................................................................................................

๑๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิที่ ๑ บทกลอนนี่ของฉัน
เรื่อง ร้องราทาเพลง
แผนภูมิบทกลอนนี่ของฉัน
นี่ของของเธอ
นี่ของของฉัน
+
+
+
+
มันสับเปลี่ยนกัน
ฉันคืนให้เธอ
+
+
+
+
นี่ของของเธอ
ที่ทำตกไว้
+
+
+ +
ฉันนีเก็บได้
นำมำให้เธอ
+ +
+ +

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๐๙

แผนภูมิที่ ๒ เพลงและจังหวะในการร้องเพลง
เรื่อง ร้องราทาเพลง
เพลงแมงมุมลาย
แมงมุมลำยตัวนัน ฉันเห็นมันซมซำนเหลือทน วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจำกบนหลังคำ
พระอำทิตย์ส่องแสง นำแห้งเหือดไปลับตำ
มันรีบไต่ขึนฝำ หันหลังมำทำตำลุกวำว
เพลงช้าง

เนื้อร้อง คุณหญิงชิน ศิลปบรรเลง
ช้ำง ช้ำง ช้ำง
ช้ำงมันตัวโตไม่เบำ
สองเขียวข้ำงงวงเรียกว่ำ งำ
เนื้อร้อง-ทานอง สุกรี ไกรเลิศ
จะจับปูดำ ขยำปูนำ
สนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปล
เนื้อร้อง-ทานอง สุกรี ไกรเลิศ
ก้ำบ ก้ำบ ก้ำบ ก้ำบ
ตำก็จ้องแลมอง
ก้ำบ ก้ำบ ก้ำบ ก้ำบ
ตำก็จ้องแลดู

๑๑๐

ทานอง พม่ำเฃว

หนูรู้จักช้ำงหรือเปล่ำ
จมูกมันยำวเรียกว่ำ งวง
มีหูมีตำหำงยำว
เพลงจับปูดา
จะจับปูม้ำเลยไปคว้ำเอำปูทะเล
ชะโอละเห่ นอนในเปลให้หลับไป

เพลงเป็ดอาบน้า
เป็ด อำบนำในคลอง
เพรำะในคลองมีหอยปลำปู
เป็ด อำบนำในคู
เพรำะในคูมีหอยปูปลำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์การประเมินการขับร้องเพลง

เกณฑ์การประเมิน
ร้องเพลงตำม
หลักกำรขับร้อง

ระดับคะแนน
๔
๓ ๓
๒ ๒
(๑๐ คะแนน)
(๙ คะแนน)
(๗-๘ คะแนน)
ร้องเพลงตำม
ร้องเพลงตำม
ร้องเพลงตำม
หลักกำรขับร้อง หลักกำรขับร้อง
หลักกำรขับร้องได้
ถูกต้องตำมทำนอง ได้ถูกต้องตำม ได้ถูกต้องตำม
และจังหวะของเพลง ทำนองและ
ทำนองและ
จังหวะของเพลง จังหวะของเพลง
และสำมำรถแสดง
ท่ำทำงประกอบเพลง และสำมำรถ
และสำมำรถ
แสดงท่ำทำง
ได้เหมำะสมด้วย
แสดงท่ำทำง
ตนเองและสำมำรถ ประกอบเพลงได้ ประกอบเพลงได้
เหมำะสมด้วย เหมำะสม โดยมี
แนะนำให้ผู้อื่นได้
ตนเองแต่ไม่
ครูหรือผู้อื่น
สำมำรถแนะนำ แนะนำบ้ำง
ผู้อื่นได้

๑๑
(๕-๖ คะแนน)
ร้องเพลงตำม
หลักกำรขับร้อง
ได้ถูกต้องตำม
ทำนองและ
จังหวะของเพลง
และสำมำรถ
แสดงท่ำทำง
ประกอบเพลงได้
เหมำะสมตำม
คำแนะนำของครู
เท่ำนัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๑

แบบสังเกตการร้องเพลง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐
๑๑
๑๒

๒

๒

๒

แนะนำผู้อื่นได้

แสดงท่ำทำงประกอบเพลง

ร้องเพลงถูกจังหวะ

ชื่อ -สกุล

ออกเสียงอักขรวิธีได้ถูกต้อง

เลขที่

ร้องเพลงถูกต้องตำมทำนอง

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รำกำรประเมิน

๒

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

๑๑๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ร่วมมือในการทา
กิจกรรม
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เข้าร่วม
กล้าออกมา
กิจกรรมด้วย
แสดง
ความ
ความสามารถ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่ น

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนตังแต่ ๒ รำยกำรถือว่ำ ผ่ำน
ผ่ำน ๑ รำยกำรถือว่ำ ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ
เลขที่

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(๒ คะแนน)

ชื่อ – สกุล

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

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

รับฟังความ
คิดเห็นของ
ผู้อื่น
(๒ คะแนน)

นาเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ
(๒ คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่ม
สร้างสรรค์
(๒ คะแนน)

ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

๑๑๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ทางานเสร็จ
ตามเวลาที่
กาหนด
(๒ คะแนน)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เสียงดนตรี เวลำ ๑ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
โน้ตไทยและสำกลเป็นสัญลักษณ์ทำงดนตรีที่บอกระดับเสียงสูง-ต่ำ, เสียงดัง - เสียงเบำ, ช้ำ - เร็ว
สำมำรถใช้พยัญแทนชนะตัวโน้ตดนตรีไทยและสำกลได้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำใบควำมรู้หรือศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโน้ตดนตรีไทย และโน้ตสำกล
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนำแผนภูมิเพลง โด เร มี ฟำ มำติดไว้บนกระดำนแล้วนำนักเรียนอ่ำนเนือร้องจนจบและทุกคนอ่ำนได้คล่อง
- ครูเขียนบันไดเสียงดนตรีบนกระดำนแล้วพำนักเรียนอ่ำนพร้อมทังอธิบำยถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรี
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุประดับเสียงดนตรี ทำใบงำน

๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- แผนภูมิ
- บัตรคำ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๐๑ – ๐๒
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๕

ขันสรุป
วัดและประเมินผล

ขันสอน

ขันนำ

กิจกรรมกำรเรียนรู้
๑. ครูนำแผนภูมิเพลง โด เร มี ฟำ มำติดไว้บนกระดำนแล้วนำนักเรียนอ่ำนเนือร้องจนจบและทุกคนอ่ำนได้คล่อง
๒.ครูเปิดเพลง โด เร มี ฟำ ให้นักเรียนฟัง จำนวน ๒ รอบ แล้วครูนำนักเรียนร้องเพลงและปรบมือประกอบเป็นจังหวะจนทุกคนร้องเพลงได้ถูกต้อง
๓. ครูตงค
ั ำถำมเพื่อเป็นกำรสนทนำอภิปรำยเช่น นักเรียนเคยได้ยนิ เสียงเพลงนีหรือไม่ เพลงนีคือเพลงอะไร นักเรียนเคยร้องเพลงนีหรือไม่ เป็นเพลงที่มี
จังหวะช้ำหรือเร็ว
๔. ครูเขียนบันไดเสียงดนตรีบนกระดำนแล้วพำนักเรียนอ่ำนพร้อมทังอธิบำยถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงดนตรี
๕. ครูนำบัตรคำตัวโน้ตจำนวน ๗ คำ มำให้นักเรียนฝึกวำงเรียงลำดับให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงจำกเสียงต่ำไปเสียงสูงและจำกเสียงสูงไปเสียงต่ำ
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเสียงโน้ตแต่ละเสียงว่ำจะใช้พยัญชนะใดแทนทังพยัญชนะภำษำไทยและพยัญชนะภำษำอังกฤษ
๗. ครูเขียนอักษรพยัญชนะภำษำไทยและอักษรภำษำอังกฤษที่ใช้กำหนดแทนเสียงดนตรีแต่ละตัวให้นักเรียนดูบนกระดำนและสำธิตเปรียบเทียบกำรออก
เสียงสัญลักษณ์ เสียงดนตรีไทยกับดนตรีสำกล
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุประดับเสียงดนตรี ทำใบงำนที่ ๐๑
๙. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละชัน ๒ กลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันฝึกเรียงลำดับเสียงดนตรีให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงจำกเสียงต่ำไปสูงและจำก
เสียงสูงไปต่ำ
๑๐. ครูและนักเรียนร่วมสนทนำเกี่ยวกับกำรใช้สัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี ทำใบงำนที่ ๐๒
๑๑. ศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑- -- ๒
๑๒. ทำใบงำนที่ ๐๑ ควำมหมำยและระดับเสียงดนตรี
๑๓. ทำใบงำนที่ ๐๒ สัญลักษณ์แทนเสียงดนตรี
๑๔. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับเสียงดนตรี โดยกำรออกเสียง และปรบมือประกอฐ
๑.ประเมินควำมรู้เรื่องระดับเสียงดนตรี
๒.ประเมินทักษะกำรใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียง และกำรออกเสียง
๓.. ประเมินคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน กำรให้ควำมร่วมมือ

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เสียงดนตรี
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

๑๑๑

๑๑๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๗



จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู
้

๑. อธิบำยระดับเสียงดนตรี
๒. เขียนสัญลักษณ์ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษแทน
ระดับสียงดนตรี
๓. จำแนกสัญลักษณ์ตัวโน้ต
ไทยและโน้ตสำกล
ทักษะ
๑. ใช้สัญลักษณ์แทนระดับเสียง
สูง – ต่ำได้
๒. ออกเสียงระดับเสียงดนตรี
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๓. กำรให้ควำมร่วมมือ

ขอบข่ายเนื้อหา
- สัญลักษณ์ทำงดนตรี
เสียงดัง เสียงเบำ, ช้ำ– เร็ว
- คุณสมบัติของเสียงสูง – ต่ำ
หนัก – เบำ, ยำว – สัน
- ตัวโน้ตไทยและ โน้ตสำกล

ขั้นนา
๑. ครูเปิดเพลง โด เร มี ฟำ ให้นักเรียนฟัง จำนวน ๒ รอบ
๒. ครูตังคำถำมเพื่อเป็นกำรสนทนำอภิปรำย เช่น นักเรียนเคยได้ยินเสียงเพลงนีหรือไม่ เพลงนีคือเพลงอะไร
นักเรียนเคยร้องเพลงนีหรือไม่ เป็นเพลงที่มีจังหวะช้ำหรือเร็ว
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบำยว่ำ โด เร มี ฟำ คือระดับเสียงสูง ต่ำของเสียงดนตรี ซึ่งไล่จำกเสียงต่ำไปสูง คือ โด เร มี ฟำ
ซอล ลำ ที เสียงดนตรีที่มรี ะดับเสียงสูง คือ เสียงที ครูเขียนบันไดเสียงดนตรีบนกระดำนแล้วพำนักเรียนอ่ำน
พร้อมทังอธิบำยถึงสัญลักษณ์ทใี่ ช้แทนเสียงดนตรี (แผนภูมิที่ ๑)
๔. ให้นักเรียนบอกควำมหมำยของเสียงดนตรีตำมที่นักเรียนเข้ำใจ นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๑
๕. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ครูนำบัตรคำ ๗ คำ ( โด เร มี ฟำ ซอล ลำ ที ) คละกันแล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่ม
แข่งขันฝึกเรียงลำดับเสียงดนตรีให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงจำกเสียงต่ำไปเสียงสูงและจำกเสียงสูงไปเสียงต่ำ
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับเสียงดนตรีว่ำจะใช้พยัญชนะใดแทนตัวโน้ตดนตรีไทยและตัวโน้ตสำกล ๗. นักเรียนทำใบงำนที่ ๐๒
๘. ให้นักเรียนจับคู่สลับถำมตอบ
นักเรียนคนที่ ๑ ถำมว่ำ ม ร ท ล สัญลักษณ์ดังกล่ำวหมำยถึงเสียงใดบ้ำง ให้นักเรียนคนที่ ๒ ตอบ
นักเรียนคนที่ ๒ ถำมว่ำ ฟำ ซอล ลำ ที เขียนสัญลักษณ์แทนได้อย่ำงไร ให้นักเรียนคนที่ ๑ ตอบ
ขั้นสรุป
๙. ครูสรุปถึงระดับเสียงในกำรร้องเพลง โดยนำแผนภูมิแผนภำพควำมคิดเกี่ยวกับเสียงดนตรีให้นักเรียนฝึกออก เสียง ปรบมือตำมจังหวะ

การวัดและการประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
๑.๑ สังเกตพฤติกรรมในกำรทำงำน
๑.๒ ตรวจผลงำน
๑.๓ สังเกต
๒. เครื่องมือวัด
๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมในกำร
ทำงำน
๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำ
กิจกรรมกลุ่ม
๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๓. การประเมินผลงาน
๓.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
๓.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุม่

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- แผนภูมิเพลง โด เร มี ฟำ
- บัตรคำ เสียงดนตรี ๑๔ ใบ
- แผนภูมิสญ
ั ลักษณ์แทนเสียงของตัวโน้ต
ดนตรี
- ใบควำมรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เสียงดนตรี
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๑ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๑
บ ๘.๓/ผ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้นักเรียนสารวจเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิน่ ของนักเรียนว่ามีกิจกรรมใดบ้าง
ทีม่ ีการนาดนตรีเข้ามามีส่วนร่วม แล้วตอบคาถามต่อไปนี้
๑. เทศกำลที่ใช้ดนตรีในท้องถิ่น คือ ...................................................................
๒. ดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนีอย่ำงไร ..................................................
๓. นักเรียนคิดว่ำ ถ้ำกิจกรรมนีไม่มีดนตรีเข้ำมำมีส่วนร่วมจะเป็นอย่ำงไร
...................................................................................................................................
๔. นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรกับกิจกรรมนี
 สนุกสนำน
 เบื่อหน่ำย
 เฉยๆ
๕. นักเรียนคิดว่ำ ดนตรีมีควำมสำคัญต่อคนในท้องถิ่นหรือไม่ เพรำะเหตุใด
 สำคัญ เพรำะทำให้คนในท้องถิ่นมีควำมสนุกสนำน รักใคร่สำมัคคีกัน
 ไม่สำคัญ เพรำะจะทำให้คนในท้องถิ่นเบื่อหน่ำยและล้ำสมัย
๖. ประโยชน์ของดนตรีตอ่ คนในท้องถิ่นได้แก่อะไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 คนในท้องถิ่นจะเกิดควำมผ่อนคลำย
 เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
 คนในท้องถิ่นจะเหนื่อยยำกลำบำกขึน

๑๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๒
บ ๘.๓/ผ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีพนื้ บ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนพร้อมทังระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นของตนเอง แล้วตอบคำถำม
๑ เครื่องดนตรีท้องถิ่น
๑.๑ เครื่องดนตรีที่สำคัญในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้ำง ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงมำ
๑ ชนิด …………………………………………………………………………………………………………………...…
๑.๒ ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีเป็นอย่ำงไรบ้ำง
………………………………………………………………………………..........................…………………………………
๒. เพลงท้องถิ่นที่นักเรียนชอบฟังมีเนือหำเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 บรรยำยธรรมชำติ
 เกียวพำรำสีกัน
 บรรยำยกำรทำงำน
๓. นักเรียนคิดว่ำเอกลักษณ์ของวงดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนคืออะไร
ตัวอย่าง
ควำมอ่อนหวำน นุ่มนวลของเสียงเพลง
..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………..........................…………………………………

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๑๙

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู และนักเรียน
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน
ดนตรีท้องถิ่นภาคกลาง
เครื่องดนตรี ได้แก่ จะเข้ ระนำดเอก ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉำบ กลองยำว
ลักษณะเด่น ส่วนมำกเป็นวงปี่พำทย์พืนบ้ำน วงปี่พำทย์นำงหงส์ใช้บรรเลง
ในงำนศพ วงกลองยำวใช้บรรเลงในงำนมงคลต่ำงๆ เป็นต้น
การขับร้อง สนุกสนำน ร่ำเริง เนือเพลงจะกล่ำวถึงวิถีชีวิตของคน
ภำคกลำงและกำรเกียวพำรำสี
ดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ
เครื่องดนตรี ได้แก่ ซึง พิณเปี๊ยะ สะล้อ ฆ้อง ฉิ่ง ฉำบ กลองมองเซิง
ลักษณะเด่น แบ่งตำมลักษณะกำรแสดง วงสะล้อซอใช้แสดงใน
งำนทั่วไป วงกลองมองเชิงใช้ประกอบกำรฟ้อน
การขับร้อง เนือเพลงใช้ภำษำท้องถิ่น สำเนียงเสียงอ่อนหวำน เชื่องช้ำ
และกำรเกียวพำรำสี
ดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน
เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ โปงลำง แคน กรับ เกรำะ กลอง โปง โหวด ปี่
เป็นต้น
ลักษณะเด่น วงโปงลำง วงกันตรึม มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มอีสำนเหนือจะนิยม
ดนตรี หมอลำ แคน พิณ กลุ่มอีสำนใต้จะนิยมดนตรี กันตรึม
การขับร้อง เนือเพลงใช้ภำษำถิ่นอีสำน สนุกสนำนร่ำเริงแจ่มใส
เนือเพลง จะกล่ำวถึงวิถีชีวิต คำสอนของศำสนำ และบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดนตรีท้องถิ่นภาคใต้
เครื่องดนตรี ได้แก่ กลองชำตรี รำมะนำ ปี่นอก ซอด้วง ซออู้ กรับ
ลักษณะเด่น กำรแสดงโนรำ หนังตะลุง วงรองเง็ง วงกำหลอ
ใช้แสดงในโอกำสต่ำง ๆ
การขับร้อง เนือเพลงมักกล่ำวถึงเรื่องธรรมชำติ เกียวพำรำสี ภำษำที่
ใช้ภำษำท้องถิ่นใต้ ใช้ถ้อยเสียงห้วนสัน ๆ

๑๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)
คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ร่วมมือในการทา
กิจกรรม
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เข้าร่วม
กล้าออกมา
กิจกรรมด้วย
แสดง
ความ
ความสามารถ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนตังแต่ ๒ รำยกำรถือว่ำ ผ่ำน
ผ่ำน ๑ รำยกำรถือว่ำ ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๑

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ภำษำท่ำในนำฏศิลป์ เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
นำฏศิลป์ไทยเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำชำติไทยที่มีกำรร่ำยรำอย่ำงอ่อนช้อยสวยงำม มี
นาฏศิลปไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาติไทยที่มีการรายรําอยางออนชอยสวยงาม
แบบแผนทำงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ที่ถูกต้องสวยงำม ควรฝึกหัดปรับปรุง ฝึกซำ ๆ จนเกิดควำมชำนำญ
มีและควำมมั
แบบแผนทางนาฏยศั
พท ภาษาทาเกินาฏศิ
ลปยทนรู
ี่ถูก้สตร้อำงสวยงาม
ควรฝ
ปรับปรุำงำนและรั
ง ฝกซํ้า ๆกควำม
จนเกิดความชํานาญ
่นใจในกำรแสดงออก
ดกำรเรี
งสรรค์กระตื
อรือกร้หันดในกำรท
และความมั
เป็นไทย ่นใจในการแสดงออก เกิดการเรียนรูสรางสรรคกระตือรือรนในการทํางานและรักความเปนไทย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม กำร
เรี
ยนรูย้ นรู
การเรี
๒.๒ ครูควรใช้ใบควำมรู้นำฏยศัพท์ภำษำท่ำนำฏศิลป์ประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูสำธิตนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำทำงให้นักเรียนดูทีละท่ำ ให้นักเรียนแสดงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ตำม
แบบที่ครูปฏิบัติทีละท่ำ ทีละขันตอน
แบ่
แบงนักเรียนออกเป็
นออกเปนกลุ่ม ๆ ให้
ใหฝึก แสดงนำฏยศั
แสดงนาฏยศัพท์ท ภำษำท่
ภาษาทำานำฏศิ
นาฏศิลป์ปทีละท่
ะทำาด้ดวยตนเอง ขณะนักเรียนนฝก
ฝึกคครู
คอยแนะน
ำและแก้
ครู
อยแนะนํ
าและแก
ไข ไข
ให้นักเรียนนำคำติชมไปปรับปรุงฝึกซำจนเกิดควำมชำนำญและเกิดควำมมั่นใจในกำรแสดงออก
ให้นักเรียนปฏิบัติท่ำรำเบืองต้นให้ดูทีละคู่ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง เช่น จีบ ตังวง
นักเรียนจับคู่ฝึกซ้อมนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ให้ เพื่อน
ผลัดเปลี่ยนกันแนะนาข้อบกพร่อง
ปฏิบัตินำฏยศัพท์ในนำฏศิลป์
ให้นักเรียนปฏิบัติท่ำรำเบืองต้นให้ดูทีละคู่ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพแสดงนำฏศิลป์ไทยที่ ๑ - ๒
- บัตรคำที่ ๑ นำฎยศัพท์และภำษำท่ำนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑ นำฏยศัพท์และภำษำท่ำนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๒ ภำษำนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน ที่ ๑ กำรแสดงนำฏยศัพท์ในนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียนที่ ๒ กำรแสดงภำษำท่ำทำงนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียนที่ ๓ กำรแสดงภำษำท่ำทำงของนำฏศิลป์
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- กำรแสดงนำฏยศัพท์ในนำฏศิลป์
- กำรแสดงภำษำท่ำนำฏศิลป์
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจใบงำน ๐๑-๐๓
- สังเกตกำรปฏิบัติท่ำรำ

๑๒๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๓

๑. ประเมินควำมรู้กำรใช้ท่ำรำประกอบเพลง
๒. ประเมินทักษะกำรสร้ำงสรรค์ท่ำรำ
๓. ประเมินคุณธรรม ใฝ่เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม รักควำมเป็นไทย

แบบทดสอบประจำหน่วยที่ ๑

ทดสอบหลัง
หน่วยย่อยที่ ๑

ครูสรุป ให้นักเรียนปฏิบัติท่ำรำเบืองต้นให้ดูทีละคู่ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง
ครูคัดเลือกนักเรียนที่ร่ำยรำท่ำต่ำง ๆ ได้มีมำสำธิตให้เพื่อนๆ ดูหน้ำชันเรียนอีกครัง

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รำยปี จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภำพนำฏศิลป์ไทย และสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับกำรร่ำยรำ ว่ำต้องมีท่ำทำงประกอบจึงจะสวยงำม อำสำสมัคร
นักเรียนที่ร่ำยรำ ท่ำตังวงและท่ำจีบได้ดีมำสำธิตให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้ชม
๓. ครูนำภำพนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์มำให้นักเรียนศึกษำทีละท่ำ พร้อมอธิบำยขันตอนกำรปฏิบัติให้นักเรียนดู
๔. ครูสำธิตนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำทำงให้นักเรียนดูทีละท่ำ ให้นักเรียนแสดงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ตำมแบบที่ครูปฏิบัติทีละท่ำ
ทีละขันตอน
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้ฝึกแสดงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ทีละท่ำด้วยตนเอง ขณะนักเรียนฝึก ครูคอยแนะนำและแก้ไข
๖. ให้นักเรียนนำคำติชมไปปรับปรุงฝึกซำจนเกิดควำมชำนำญและเกิดควำมมั่นใจในกำรแสดงออก
๗. ครูสำธิตนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ให้นักเรียนดูทีละท่ำ
๘. ให้นักเรียนปฏิบัติท่ำรำเบืองต้นให้ดูทีละคู่ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง เช่น จีบ ตังวง
๙. นักเรียนจับคู่ฝึกซ้อมนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ให้เพื่อนผลัดเปลี่ยนกันแนะนำข้อบกพร่อง

กิจกรรมกำรเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรูย นรู้

วัดและประเมินผล

ขันสรุป

ขันสอน

ขันนำ

แนวกำรจัดดการเรี
กำรเรียยนรู
นรู ้
แนวการจั

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๒๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒. กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม
๓. รักควำมเป็นไทย

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้ และสร้ำงสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. กำรใช้ภำษำท่ำและประดิษฐ์ท่ำ
ประกอบเพลง
๒. วิธีปฏิบัติตำมนำฏยศัพท์
ทักษะ
๑. กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยพืนฐำน
แสดงท่ำทำงตำมรูปแบบนำฏศิลป์
และนำฏยศัพท์
๒. กำรคิดสร้ำงสรรค์ท่ำรำ

ขอบเขตเนื้อหา
- ภำษำท่ำทำงตำมรูปแบบ
นำฏศิลป์
- วิธีปฏิบัตินำฏยศัพท์
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่

ขั้นนา
๑. ครูชีแจงตัวชีวัดชันปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูให้นักเรียนดูรูปภำพนำฏศิลป์ไทย และสนทนำกับนักเรียนเกีย่ วกับกำรร่ำยรำ ว่ำต้องมี
ท่ำทำงประกอบจึงจะสวยงำม
๓. อำสำสมัคร นักเรียนทีร่ ่ำยรำท่ำตังวงและท่ำจีบได้ดมี ำสำธิตให้เพือ่ น ๆ น้อง ๆ ได้ชม (ป.๓)
ขั้นสอน
๑. ครูนำภำพนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์มำให้นักเรียนศึกษำทีละท่ำ พร้อมอธิบำยขันตอน
กำรปฏิบัติให้นักเรียนดู (ใบควำมรูท้ ี่ ๑)
๒. ครูสำธิตนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ให้นักเรียนดูทีละท่ำ (ใบควำมรู้ที่ ๑ - ๓)
๓. ให้นักเรียนแสดงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำทำงตำมแบบที่ครูปฏิบัติทลี ะท่ำ ทีละขันตอนช้ำ ๆ
๔. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้ฝึกแสดงนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ทลี ะท่ำด้วยตนเอง
ขณะนักเรียนฝึก ครูคอยแนะนำและแก้ไข (บัตรคำที่ ๑)
๕. ให้นักเรียนนำคำติชมไปปรับปรุงฝึกซำจนเกิดควำมชำนำญและเกิดควำมมั่นใจในกำร
แสดงออก
๖. ให้นักเรียนปฏิบัติท่ำรำเบืองต้นให้ดูทีละคู่ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง เช่น จีบ ตังวง (ป.๑ - ๓)
๗. นักเรียนจับคู่ฝึกซ้อมนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ให้เพื่อนผลัดเปลี่ยนกันแนะนำ
โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ป ๑-๓
ข้อบกพร่อง
๘. ให้นักเรียนฝึกซ้อมเดี่ยว นำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ปฏิบัติให้ชำนำญ
ขั้นสรุป
๙. ครูคดั เลือกนักเรียนทีร่ ่ำยรำท่ำนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ ได้มำสำธิตให้เพื่อนๆ ดูหน้ำ
ชันเรียนอีกครัง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรภำพแสดงนำฏศิลป์ไทยที่ ๑ - ๒
- บัตรคำที่ ๑ นำฎยศัพท์และภำษำท่ำนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑ นำฏยศัพท์และภำษำท่ำ
นำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๒ ภำษำนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียน ที่ ๑ กำรแสดง
นำฏยศัพท์ในนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียนที่ ๒ กำรแสดงภำษำ
ท่ำทำงนำฏศิลป์
- ใบควำมรู้สำหรับนักเรียนที่ ๓ กำรแสดงภำษำ
ท่ำทำงของนำฏศิลป์
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรแสดงนำฏยศัพท์ในนำฏศิลป์
- กำรแสดงภำษำท่ำนำฏศิลป์
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินตนเองกำรปฏิบตั ินำฏยศัพท์ (๐๑ ),
ภำษำท่ำนำฏศิลป์ (๐๒,๐๓)
๒. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
วิธีการ
๑. ประเมินผลงำน ๒. สังเกตกำรปฏิบัติท่ำรำ
เครื่องมือ
๑. ใบงำน ๐๑-๐๓ ๒. แบบสังเกตกำรปฏิบตั ิ
ท่ำรำ
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่ำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบตั ิตำมใบงำน,
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อน
เรียนตำมเกณฑ์เท่ำกับผ่ำนขึนไป

แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ภาษาท่าในนาฏศิลป์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์

ความหมายของนาฏยศัพท์
นาฏยศัพท์ หมำยถึง ศัพท์เฉพำะในทำงนำฏศิลป์ เป็นชื่อของลักษณะท่ำรำของไทย นำฏยศัพท์ที่ใช้
เกี่ยวกับกำรรำไทย แยกตำมลักษณะกำรใช้แบ่งเป็น ๓ หมวดคือ
ความหมายของนาฏยศัพท์
คำว่ำ "นำฏยะ" กับคำว่ำ "ศัพท์"ดังนี
นำฏยะ หมำยถึง เกี่ยวกับกำรฟ้อนรำ เกี่ยวกับกำรแสดงละคร
ศัพท์ หมำยถึง เสียง คำ คำยำกที่ต้องแปล เมื่อนำคำสองคำมำรวมกัน ทำให้ได้ควำมหมำยขึนมำ
ซึ่งมีผู้กล่ำวไว้ดังนี
ประเภทของนาฏยศัพท์
๑. นามศัพท์ หมำยถึง ศัพท์ที่เรียกชื่อท่ำรำ หรือชื่อท่ำที่บอกอำกำรกระทำของผู้นัน เช่น วงจีบ สลัด
มือ คลำยมือ กรำยมือ ฉำยมือ ปำดมือ กระทบ กระดก ยกเท้ำ ก้ำวเท้ำ ประเท้ำ ตบเท้ำ กระทุ้ง
กะเทำะ จรดเท้ำ แตะเท้ำ ซอยเท้ำ ขยั่นเท้ำ ฉำยเท้ำ สะดุดเท้ำ รวมเท้ำ โย้ตัว ยักตัว ตีไหล่
กล่อมไหล่
๒ กิริยาศัพท์ หมำยถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกในกำรปฏิบัติบอกอำกำรกิริยำ ซึ่งแบ่งออกเป็น
๒.๑ ศัพท์เสริม หมำยถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่ำทีให้ถูกต้องสวยงำม เช่น
กันวง ลดวง ส่งมือ ดึงมือ หักข้อ หลบศอก เปิดคำง กดคำง ทรงตัว เผ่นตัว ดึงไหล่ กดไหล่ ดึงเอว กด
เกลียวข้ำง ทับตัว หลบเข่ำ ถีบเข่ำ แข็งเข่ำ กันเข่ำ เปิดส้น และชักส้น
๒.๒ ศัพท์เสื่อม หมำยถึง ศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อท่ำรำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำน เพื่อให้ผู้รำรู้ตัว และแก้ไขท่ำทำงของตนให้ดีขึน เช่น วงล้ำ วงคว่ำ วงเหยียด
๓. นาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด หมำยถึง ศัพท์ต่ำง ๆ ที่ใช้เรียกในภำษำนำฏศิลป์ นอกเหนือไปจำก
นำมศัพท์ และ กิริยำศัพท์ เช่น จีบยำว จีบสัน ลักคอ เดินมือ เอียงทำงวง คืนตัว อ่อนเหลี่ยม เหลี่ยมล่ำ
แม่ท่ำ ท่ำ-ที ขึนท่ำ ยืนเข่ำ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๕

นาฏยศัพท์ส่วนมือ
๑. วง วงเป็นลักษณะ ของกำรรำต้องยกแขนขึนมำในลักษณะโค้ง อุ้งมือตรง นิวทังสี่ คือ นิวชีนิวกลำง
นิวนำง และนิวก้อยเหยียดตรงขณะตึงมือเก็บนิวหัวแม่มือเข้ำ ด้ำนในหักข้อมือเข้ำหำลำแขนให้มำก
วงมีลักษณะได้แก่
๑.๑ วงบน 



ที่มาของภาพ : วำรุณีย์ กุลธรวิโรจน
ภาพที่ ๑

ตัวพระ
ตัวนาง
วงบน เป็นวงที่สูงมีลักษณะยกลำแขนให้สูงแล้วทอดลำแขนให้โค้งจำกระดับไหล่เล็กน้อย ปลำยนิวอยู่
ระดับหำงคิว ซึ่งเป็นวงสำหรับผู้แสดงตัวนำง ส่วนตัวพระมีลักษณะเหมือนกัน แต่ปลำยนิวจะชีระดับแง่
ศีรษะ
ศีรษะ ตัวพระ ตรง
ตัวนำง ตรง
ลำตัว ตรง
แขน งอแขนให้ได้ส่วนโค้ง
มือ ตัวพระ นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือ ตังวงระดับศีรษะ
ตัวนำง นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือ ตังวงระดับหำงคิว
กันแขนออกด้ำนข้ำงลำตัว
เท้ำ ส้นเท้ำชิดปลำยเท้ำแยก


๑๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑.๒ วงกลาง

ภาพที่ ๒

ตัวนาง
ตัวพระ
วงกลาง มีลักษณะคล้ำยกับวงบนแต่นิวอยู่ระดับไหล่
ศีรษะ ตัวพระ ตรง
ตัวนำง ตรง
ลำตัว ตรง
แขน งอแขนในระดับไหล่
มือ ตัวพระ นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือ ปลำยนิวอยู่ในระดับไหล่
ตัวนำง นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือ ปลำยนิวอยู่ในระดับไหล่
เท้ำ ส้นเท้ำชิดปลำยเท้ำแยก
๑.๓ วงล่าง



ตัวนาง

ภาพที่ ๓

ตัวพระ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๗

วงล่าง เป็นกำรตังวงที่ต่ำที่สุดโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนลงข้ำงล่ำงให้อยู่
ระดับเอวตังมือที่ระดับหัวเข็มขัดตัวพระจะกันศอก ตัวนำงไม่ต้องกันศอก
ศีรษะ ตัวพระ ตรง
ตัวนำง ตรง
ลำตัว ตรง
แขน ลำแขนลงข้ำงล่ำงให้อยู่ระดับเอว
มือ ตัวพระ นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือตังมือที่ระดับหัวเข็มขัดตัวพระ
จะกันศอก
ตัวนำง นิวทังสี่ชิดติดกัน หักเก็บนิวหัวแม่มือ ตัวนำงไม่ต้องกันศอก
เท้ำ ส้นเท้ำชิดปลำยเท้ำแยก

นาฏยศัพท์ส่วนเท้า
กำรเคลื่อนไหวเท้ำในกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยมีหลำยลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณะ
หรือแต่ละท่ำจะมีลีลำที่แตกต่ำงกันไป ได้แก่
๑.๑ การกระทุ้งเท้า

ภาพที่ ๔

ตัวนาง
ตัวพระ
การกระทุ้งเท้ำ คือ กำรวำงเท้ำลงข้ำงหน้ำให้จมูกเท้ำวำงหลัง กระแทกจมูกเท้ำ
เชื่อมต่อไปท่ำกระดกเท้ำ ย่อเข่ำนิดหน่อยพองำม
ศีรษะ ซ้ำย
ลำตัว กดเอวลง
มือ เท้ำเอว
เท้ำ วำงเท้ำลงข้ำงหน้ำให้จมูกเท้ำวำงหลังในท่ำก้ำวเท้ำหน้ำ เปิดส้นเท้ำหลัง
ใช้จมูกเท้ำกระแทกที่พืน กะระยะของกำรก้ำวพอง

๑๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑.๒ กระดกเท้า



ตัวนาง

ภาพที่ ๕
ตัวพระ

กระดกเท้า คือกำรใช้เท้ำยกไปด้ำนหลังให้สุด กดปลำยท้ำลง ทรงตัวให้ตรง
ศีรษะ ตัวพระ ตรง
ตัวนำง ตรง
ลำตัว กดเอวลง
แขน เท้ำเอว
มือ แตะอยู่ที่เอว
เท้ำ ตัวพระ ยกไปด้ำนหลังให้สุด กดปลำยท้ำลง ทรงตัวให้ตรง กันขำออกด้ำนข้ำง
ตัวนำง ยกไปด้ำนหลังให้สุด กดปลำยท้ำลง ทรงตัวให้ตรง
ที่มำ : วำรุณีย์ กุลธรวิโรจน์ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยำ จังหวัดสกลนคร ๒๕๕๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๒๙

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๒
ภาษานาฏศิลป์
นาฏศิลป์ หมำยถึง ศิลป์แห่งกำรฟ้อนรำ อันเป็นพืนฐำนที่แสดงถึงอำรยธรรมควำมรุ่งเรืองของชำติ
ทีร่ ุ่งเรืองหรืออำรยธรรมที่เก่ำแก่ย่อมมีวัฒนธรรมทำงด้ำนดนตรีนำฏศิลป์ของตนเอง ท่ำทำงของนำฏศิลป์นัน
มีกำเนิดมำจำกท่ำธรรมชำติเป็นพืนฐำน ต่อมำจึงได้พัฒนำรูปแบบหรือประดิษฐ์ท่ำรำขึนเพื่อเป็นกำรสื่อ
ควำมหมำยโดยเฉพำะท่ำทำงที่เลียนแบบธรรมชำติ โดยปกติแล้ว มนุษย์จะใช้ท่ำทำงประกอบคำพูดและเมื่อ
ต้องกำรให้ผู้ฟังเข้ำใจควำมหมำยได้ชัดเจนยิ่งขึน อำจจะใช้สีหน้ำหรือควำมรู้สึกประกอบคำพูดนัน ๆ ด้วย เช่น
กวักมือเข้ำ หมำยถึงให้เข้ำมำหำ โบกมือออก หมำยถึงให้ออกไป ในกำรแสดงนำฏศิลป์ได้นำท่ำธรรมชำติเหล่ำนี
มำประดิษฐ์ขึนเป็นท่ำทำงที่สวยงำมขึน เรำเรียกว่ำ ภาษานาฏศิลป์ ท่ำทำงที่เลียนแบบธรรมชำตินีอำจจำแนก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ท่ำที่ใช้แทนคำพูด เช่น ปฏิเสธ เรียก ไป มำ รับ เป็นต้น
๒. ท่ำแสดงกิริยำอำกำรหรืออิริยำบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน
๓. ท่ำที่แสดงอำรมณ์ภำยใน เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น
ในกำรร่ำยรำท่ำต่ำง ๆ เหล่ำนี ได้นำมำประกอบบทร้อง เพลงดนตรี โดยมุ่งถึง
ควำมสง่ำงำมของลีลำ ท่ำรำและจำเป็นต้องอำศัยควำมงำมทำงศิลปะเข้ำมำช่วย วิธีกำรใช้ท่ำทำงประกอบบทร้อง
บทพำทย์และเพลงดนตรีทำงนำฏศิลป์เรียกว่ำ กำรตีบทหรือกำรรำบท ซึ่งเปรียบได้ว่ำเป็นวิธีกำรอธิบำย
ควำมหมำยของท่ำในนำฏศิลป์ โดยเฉพำะหรือจะเรียกว่ำภำษำท่ำนำฏศิลป์ก็ได้
ควำมหมำยภำษำท่ำนำฏศิลป์
ภำษำท่ำนำฏศิลป์ เป็นกำรนำท่ำทำงต่ำงๆ และสีหน้ำที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น คำพูด กิริยำ
อำกำร อำรมณ์ ควำมรู้สึก มำปฏิบัติเป็นท่ำทำงนำฏศิลป์ไทยที่มีควำมหมำยแทนคำพูด ให้สอดคล้องกับจังหวะ
เพลงและกำรขับร้อง กำรฝึกปฏิบัติ กำรฝึกหัดภำษำท่ำจะต้องฝึกให้ถูกต้องตำมแบบแผนเพื่อจะได้
สื่อควำมหมำยได้โดยตรง ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยที่ผู้แสดงต้องกำรสื่อควำมหมำยมำกขึน เช่น
ท่ำรัก ท่ำปฏิเสธ ท่ำโศกเศร้ำ ท่ำตัวฉันหรือเรำ ท่ำเป็นใหญ่ ท่ำโกรธ ท่ำยิมดีใจ ดังรำยละเอียดต่อไปนี

๑๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑. ท่าโศกเศร้า
๑. ท่าโศกเศร้า

ภาพที่ ๖
ภาพที่ ๖
ตัวนาง
ตัวพระ
ตัวนาง
ตัวพระ
ท่าโศกเศร้า ประสำนลำแขนส่วนล่ำง ฝ่ำมือแตะระดับสะโพก
ท่าโศกเศร้า ประสำนลำแขนส่วนล่ำง ฝ่ำมือแตะระดับสะโพก
ศีรษะ ตัวพระ ก้มเล็กน้อย
ศีรษะ ตัวพระ ก้มเล็กน้อย
ตัวนำง ก้มเล็กน้อย
ตัวนำง ก้มเล็กน้อย
ลำตัว กดเอวลง
ลำตัว กดเอวลง
แขน แขนตึงระดับไหล่
แขน แขนตึงระดับไหล่
มือ ตัวพระ มือขวำแตะที่หน้ำท้องด้ำนซ้ำย
มือ ตัวพระ มือขวำแตะที่หน้ำท้องด้ำนซ้ำย
เท้ำ ตัวพระ แตะเท้ำด้ำนหน้ำ กันเข่ำ
เท้ำ ตัวพระ แตะเท้ำด้ำนหน้ำ กันเข่ำ
ตัวนำง เท้ำซ้ำยวำงเหลื่อมกับเท้ำ
ตัวนำง เท้ำซ้ำยวำงเหลื่อมกับเท้ำ
๒. ท่าตัวฉันหรือเรา
๒. ท่าตัวฉันหรือเรา





ภาพที่ ๗
ภาพที่ ๗
ตัวนาง
ตัวพระ
ตัวนาง
ตัวพระ
ท่าตัวฉันหรือเรา มือซ้ำยจีบเข้ำที่อก
ท่าตัวฉันหรือเรา มือซ้ำยจีบเข้ำที่อก
ศีรษะ ตัวพระ เอียงขวำ
ศีรษะ ตัวพระ เอียงขวำ
ตัวนำง เอียงซ้ำย
ตัวนำง เอียงซ้ำย
ลำตัว กดเอวลง
ลำตัว กดเอวลง
แขน แขนระดับหน้ำอก
แขน แขนระดับหน้ำอก
มือ ตัวพระ มือซ้ำยจีบหงำยที่หน้ำอก มือขวำเท้ำเอว
มือ ตัวพระ มือซ้ำยจีบหงำยที่หน้ำอก มือขวำเท้ำเอว
ซ้ำยจีบ่หหงำยที
อก มืบอส่ขวำจี
ตัวนำง ตัมืวอนำง
ซ้ำยจีมืบอหงำยที
น้ำอก ่หมืน้อำขวำจี
งหลังบส่งหลัง
วพระำด้แตะเท้
เข่ำ ก้ตัำววเท้
นำงำหน้
ก้ำำวเท้ำหน้ำ
เท้ำ เท้
ตัวำพระ ตัแตะเท้
ำนหน้ำำด้ำกันหน้
นเข่ำำ ตักัวนนำง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๑

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑
การแสดงนาฏยศัพท์ในนาฏศิลป์

กำรแสดงท่ำของนำฏศิลป์ไทย ใช้นำฏศัพท์และภำษำท่ำในกำรสื่อควำมหมำยแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก
นำฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ำรำ เป็นคำที่ใช้ในวงกำรนำฏศิลป์ไทย ที่สำมำรถสื่อควำมหมำยกัน
ได้ เช่น ตังวง จีบ กระทุ้ง กระดก สะบัดมือ
ตั้งวง เป็นลักษณะของลำแขนที่ทอดโค้ง นิวทังสี่ชิดกัน นิวหัวแม่มือหักเข้ำหำฝ่ำมือเล็กน้อย
หักข้อมือเข้ำหำลำแขน วงแบ่งออกเป็น
๑. วงบน
ตัวนำง - ปลำยนิวสูงระดับหำงคิว
ตัวพระ - ปลำยนิวสูงระดับแง่ศีรษะ


๒. วงกลาง
ตัวนำง - ปลำยนิวระดับไหล่
ตัวพระ – ปลำยนิวระดับไหล่



๓. วงล่าง
ตัวนำง - ตังมือระดับหัวเข็มขัด
ตัวพระ - ตังมือระดับหัวเข็มขัด


๑๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒
การแสดงภาษาท่าทางนาฏศิลป์

กำรแสดงท่ำของนำฏศิลป์ไทย ใช้นำฏศัพท์และภำษำท่ำในกำรสื่อควำมหมำยแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก
นำฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ำรำ เป็นคำที่ใช้ในวงกำรนำฏศิลป์ไทย ที่สำมำรถสื่อควำมหมำยกัน
ได้ เช่น ตังวง จีบ กระทุ้ง กระดก สะบัดมือ
สะดุดเท้า
เป็นอำกำรของเท้ำที่วำงข้ำงใดข้ำงหนึ่งไว้ข้ำงหลัง เปิดส้นเท้ำขึน เท้ำหน้ำวำงรำบลงกับพืนเพื่อรับ
นำหนัก จำกนันวำงเท้ำหลังให้รำบลง เท้ำหน้ำใช้จมูกเท้ำแตะพืนเตรียมสะดุดแล้วเลื่อนเท้ำหน้ำโดยเสือกจมูกเท้ำ
ไปข้ำงหน้ำ แล้ววำงเท้ำที่สะดุดรำบลงกับพืนให้เต็มฝ่ำเท้ำ เท้ำหลังเปิดส้นสูงขึน
กระทุ้ง
คือ กำรวำงเท้ำใดเท้ำหนึ่งไว้ข้ำงหลังด้วยจมูกเท้ำเปิดส้นเท้ำ กำรกระทุ้ง คือ กำรกระแทกจมูกเท้ำกับ
พืนเบำ ๆ แล้วยกขึน



กระดก

เป็นท่ำสืบเนื่องมำจำกกำรกระทุ้ง โดยยกเท้ำขึนข้ำงหลังแล้วหนีบน่องดันเข่ำไปข้ำงหลังมำกๆ
หักปลำยเท้ำลง





สะบัดมือ คือกำรสะบัดมือจำกท่ำจีบ โดยกำรหมุนข้อมือที่หงำยให้คว่ำลงไปปล่อยจีบแล้วสะบัดมือตังขึน
เป็นวง ทำเช่นนีเรื่อย ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๓



ท่ำที่ ๑




ท่าที่ ๒


ท่าที่ ๓


๑๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๓
การแสดงภาษาท่าทางของนาฏศิลป์

ฉัน
จีบมือซ้ำยแบบจีบหงำยไว้ระดับอก

เธอ
ยื่นมือออกไป พร้อมกับกระดกขึน
และกระดกลงเบำ ๆ

ท่ำน
แบมือยกขึนระดับศีรษะ กดข้อมือ

ท่ำนที่เคำรพ
ยกมือทังสองข้ำงขึนระดับศีรษะฝ่ำมือ
ให้ฝ่ำมือโน้มลงท่ำไหว้

ชมเชย

รัก


วำงมือทังสองไขว้ทับกันแนบอก

หงำยมือทังสองข้ำงชูขึน สูงกว่ำระดับไหล่เล็กน้อย
ให้มือข้ำงหนึ่งสูงกว่ำอีกข้ำงเล็กน้อย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๕

มือซ้ำยจีบนิวยกขึนใกล้ ๆ มุมปำก

ดีใจ

ห้ำมหรือปฏิเสธ
ตังวงล่ำงส่ำยปลำยนิวไปมำ

ร้องไห้
ฝ่ำมือซ้ำยแตะหน้ำผำกมือขวำ
จีบหงำยเหนือเอว

๑๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ถูฝ่ำมือแล้วทิงแขนข้ำงหนึ่ง

เก้อเขิน

ดม หอม

ขวำ

เจริญรุ่งเรือง
แบมือตังสูงระดับศีรษะทังสองมือ

บัตรภาพที่ ๑
บัตรภาพการแสดงนาฏศิลป์ไทย

บัตรภาพที่ ๒
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชุดระบากรับ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๗

บัตรคาที่ ๑
บัตรคานาฏยศัพท์
นาฏยศัพท์ส่วนมือ
ตั้งวง
- ตังวงบน
- ตังวงกลำง
- ตังวงล่ำง
- สะบัดมือ
นาฏยศัพท์ส่วนเท้า
- กระทุ้ง
- กระดกเท้ำ
ภาษาท่าทาง
- ท่ำน
- เศร้ำโศก

๑๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
เรื่อง ภาษาท่าราในนาฏศิลป์
รายการ
ประเมิน
๑. กำรปฏิบัติ
ท่ำนำฏยศัพท์
ตำมที่
กำหนดให้

๔
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์ตำม
ที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและสวยงำม

๒. ควำมตังใจ มีควำมตังใจและ
ในกำร
สนใจในกำรฝึก
ฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจกรรม
ดีมำก
๓.ควำม
มีควำม
สนุกสนำน
กระตือรือร้นในกำร
เพลิดเพลิน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
กล้ำแสดงออก ดีมำก
๔. กำรให้
ควำมร่วมมือ
ภำยในกลุ่ม
ของตน

สมำชิกให้ควำม
สนใจและเข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม
ดีมำก

ค่าคะแนน

๓
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและ
สวยงำม
มีควำมตังใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมดี

๒
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สวยงำม

มีควำมตังใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม
บำงครัง
มีควำม
มีควำม
กระตือรือร้นใน
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมดี
กิจกรรมเพียง
บำงครัง
สมำชิกให้ควำม
สมำชิกให้ควำม
สนใจและเข้ำร่วม สนใจและเข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่มดี กิจกรรมของกลุ่ม
เป็นบำงครัง

๑
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำง
ท่ำตำมที่
กำหนดให้
ไม่ถูกต้องและ
ไม่สวยงำม
ไม่มีควำมตังใจ
และสนใจใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
ไม่มีควำม
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
สมำชิกในกลุ่ม
ไม่มีควำมสนใจ
และไม่เข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม

เกณฑ์กำรประเมิน ๔ คะแนน ปฏิบัติได้ ดีมำก
๓ คะแนน ปฏิบัติได้ ดี
๒ คะแนน ปฏิบัติได้ พอใช้
๑ คะแนน ปฏิบตั ิได้แต่ควรปรับปรุง
นักเรียนที่ได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึนไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒-๑๖ ระดับ ๔ หมำยถึง ดีมำก คะแนน ๙-๑๑ ระดับ ๓ หมำยถึง ดี
คะแนน ๕-๖
ระดับ ๒ หมำยถึง พอใช้ คะแนน ๑-๔
ระดับ ๑ หมำยถึง ปรับปรุง
นักเรียนต้องได้ระดับดี ขึนไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๓๙

แบบประเมินตนเอง
การปฏิบัติท่านาฏยศัพท์

ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชัน .............
๑. ให้นักเรียนประเมินตนเองว่ำสำมำรถปฏิบัติภำษำท่ำรำนำฏศิลป์ต่อไปนีได้ระดับใด
รำยกำร
๑.๑ ตังวงบน
๑.๒ ตังวงกลำง
๑.๓ ตังวงล่ำง
๑.๔ กระทุ้ง / กระดกเท้ำ

๔

ผลกำรปฏิบัติกำร
๓
๒

๑

๒. นำฏยศัพท์คือ
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๓. ท่ำนำฏยศัพท์ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้มีท่ำอะไรบ้ำง
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
๔. ข้อบกพร่องที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................
๕ นักเรียนมีวิธีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงไร
............................................................................................................................. .................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................
๖. หลังจำกปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเกิดผลอย่ำงไร นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร
..............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………….....................................................................................

๑๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

การปฏิบัติท่ารานาฏศิลป์

ชื่อ ................................................................................................... เลขที่ ..................... ชัน .............
๑. ให้นักเรียนประเมินตนเองว่ำสำมำรถปฏิบัติภำษำท่ำรำนำฏศิลป์ต่อไปนีได้ระดับใด
รำยกำร
๑. ร้องไห้/โศกเศร้ำ
๒. ตัวฉัน

๔

ผลกำรปฏิบัติกำร
๓
๒

๑

๒. ภำษำท่ำรำนำฏศิลป์ที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้มีอะไรบ้ำง
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................
๓. ปัญหำอุปสรรคที่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้คืออะไร
............................................................................................................................................................................. .......
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
๔. นักเรียนมีวิธีกำรปรับปรุงแก้ไขและอุปสรรคอย่ำงไร
.............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………….....................................................………................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
๕ หลังจำกแก้ปัญหำแล้วเกิดผลอย่ำงไร นักเรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร
…………………………………………....................................................…………………………………….................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
…………………………………………………………………...................................................……………..................................
ลงชือ่ ........................................................ผู้ประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๑

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ชื่อกลุ่มที่ถูกประเมิน...............................................................
คาชี้แจง กำเครือ่ งหมำย √ ช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกทีส่ ุด
หัวข้อ
๑. มีกำรวำงแผนกำรทำงำนกลุ่มและใช้บุคลำกรใน
กลุ่มในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม
๒. กำรนำเสนอเนือหำได้ถูกต้องและเหมำะสมกับเวลำ
๓. มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนกลุ่ม
๔. มีจินตนำกำร วิธีกำร รูปแบบ ในกำรนำเสนอ
ผลงำนได้แปลกใหม่และน่ำสนใจ
รวม
หมายเหตุ

๔ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๓ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๒ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๑ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้

๔

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อกลุ่ม...................................................................
ผู้ประเมิน

๑๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คะแนน
๓
๒

๑

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรฝึกปฏิบัตินำฏศิลป์ไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
นำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ เป็นพืนฐำนกำรร่ำยรำที่อ่อนช้อยสวยงำมของไทย สำมำรถนำมำ
ประดิษฐ์ท่ำรำประกอบเพลงได้ตำมจินตนำกำร
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อธิบำยควำมหมำยกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรมีจินตนำกำร
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยคละชัน ตำมควำมเหมำะสม มอบหมำยให้
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งร้องเพลงพร้อมทำจังหวะ อีกกลุ่มหนึ่งแสดงท่ำทำงประกอบ
เพลงแว่วเสียงแคนแล้วเปลี่ยนหน้ำที่กัน
กิจกรรมจับคู่รำยชัน: ให้นักเรียนจับคู่กันคิดประดิษฐ์ท่ำรำตำมควำมหมำยของเนือเพลงเมื่อจะข้ำมถนน เพลง
แว่วเสียงแคน โดยนำท่ำรำพืนฐำน
ภำษำท่ำทำงนำฏศัพท์ พร้อมฝึกตำมจังหวะเพลง
ทำใบงำนที่ ๐๒ เมื่อเรำได้ฟังเพลงแว่วเสียงแคน
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แถบบันทึกเสียง เพลงแว่วเสียงแคน
- เครื่องเคำะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
- แผนภูมิเพลง เพลงแว่วเสียงแคน
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑,๒
- ใบงำน ๐๑ - ๐๓
๓. การวัดและประเมินผล
- ทดสอบหลังเรียน
- กำรประเมินผลงำน-ใบงำน




ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๓

๑๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ขันสรุป
วัดและประเมินผล

ขันสอน

ขันนำ

แนวกำรจัดดการเรี
กำรเรียยนรู
แนวการจั
นรู้ 

๑๐. ปฏิบัติกิจกรรมในเพลงแว่วเสียงแคน พร้อมกัน ๑ เที่ยว
๑. ประเมินกำรประดิษฐ์ท่ำประกอบเพลงแว่วเสียงแคน สรุปควำมรู้จำกกำรฟังเพลง
๒. ประเมินทักษะกำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. ทำแบบทดสอบหน่วยย่อยที่ ๒ จินตนำกำรหรรษำ

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รำยปี
๒. นักเรียนแสดงบทบำทสมมุติเป็นครูเปิดเพลงแว่วเสียงแคนให้นักเรียนปรบจังหวะตำม
๓. ครูสรุปให้นักเรียนกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรมีจินตนำกำร
๔. อธิบำยควำมหมำยกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรมีจินตนำกำร
๕. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยคละชัน ตำมควำมเหมำะสม มอบหมำยให้
๖. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งร้องเพลงพร้อมทำจังหวะ อีกกลุ่มหนึ่งแสดงท่ำทำงประกอบเพลงแว่วเสียงแคน
แล้วเปลี่ยนหน้ำที่กัน
๗. กิจกรรมจับคู่รำยชัน: ให้นักเรียนจับคู่กันคิดประดิษฐ์ท่ำรำตำมควำมหมำยของเนือเพลงเมื่อจะข้ำมถนน เพลงแว่วเสียงแคน โดยนำท่ำ
รำพืนฐำน
๘. ภำษำท่ำทำงนำฏศัพท์ พร้อมฝึกตำมจังหวะเพลง
๙. ทำใบงำนที่ ๐๒ เมื่อเรำได้ฟังเพลงแว่วเสียงแคน

จกรรมกำรเรี
ยนรู
กิจกิกรรมการเรี
ยนรู
 ้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๕

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่รู้
๓. กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม
กล้ำแสดงออกหรือแสดงควำม
คิดเห็น

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ป ๑-๓

ขั้นนา
๑. ครูชีแจงตัวชีวัดชันปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูเชื่อมโยงควำมรู้เดิมด้วยกำรทบทวนท่ำนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์จำกชั่วโมง
ที่ผ่ำนมำ
ขั้นสอน
๓. ครูเปิดเพลงแว่วเสียงแคน ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเนือหำ
ของเพลง (แผนภูมิเพลง)
จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งร้องเพลงพร้อมทำจังหวะ อีกกลุ่ม
ความรู้
๑. กำรนำนำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ หนึ่งแสดงท่ำทำงประกอบเพลงแว่วเสียงแคน แล้วเปลี่ยนหน้ำที่กัน (ใบงำน ๐๑ - ๐๒)
๕. ครูให้นักเรียนจับคู่กันคิดประดิษฐ์ท่ำรำตำมควำมหมำยของเนือ เพลงแว่วเสียงแคน
มำประดิษฐ์ท่ำรำประกอบเพลงได้
โดยนำท่ำรำพืนฐำน นำฏยศัพท์ ภำษำท่ำนำฏศิลป์ ฝึกปฏิบัติตำมจังหวะเพลง
ตำมจินตนำกำร
๒. กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีรูปแบบ
๖. นักเรียนฝึกปฏิบัติเพลงแว่วเสียงแคน
ทักษะ
ขั้นสรุป
๑. สำมำรถแสดงท่ำทำงประกอบเพลงได้ ๗. ปฏิบัติกิจกรรมในเพลงแว่วเสียงแคน พร้อมกัน ๑ เที่ยว
๒. กำรคิดสร้ำงสรรค์ท่ำทำงประกอบ
๘. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยที่ ๒ จินตนำกำรหรรษำ
เพลง

ขอบเขตเนื้อหา
- ประดิษฐ์ท่ำประกอบกำรแสดง
ตำมจินตนำกำร
- ภำษำท่ำประกอบเพลง
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยอยู่กับที่
- กำรนำเสนอผลงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แถบบันทึกเสียง เพลงแว่วเสียงแคน
- เครื่องเคำะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
- แผนภูมิเพลง เพลงแว่วเสียงแคน
- ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑,๒
- ใบงำน ๐๑ - ๐๓
๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรแสดงบทบำทสมมุติ
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินกำรประดิษฐ์ท่ำประกอบเพลงแว่วเสียงแคน,,สรุป
ควำมรู้จำกกำรฟังเพลง
๒. ประเมินทักษะกำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง,
กำรแสดงบทบำทสมมุติ และกำรวำดภำพ
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
๑. ทดสอบหลังเรียน
๒. สังเกตกำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๓. กำรประเมินผลงำน-ใบงำน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินกำรปฏิบตั ิท่ำรำ
๒. แบบประเมินพฤติกรรม
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่ำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบตั ิตำมใบงำน,แบบทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อนเรียนตำมเกณฑ์เท่ำกับ
ผ่ำน

แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๒/ผ ๖-๐๑


บ.๘.๒/ผ.๖-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย เพลงแว่วเสียงแคน
คาชี้แจง ให้นักเรียนฟังเพลงแว่วเสียงแคนแล้วตอบคำถำม โดยทำเครื่องหมำย × ลงไปหน้ำข้อที่ถูกต้อง
๑. เพลงแว่วเสียงแคน เป็นเพลงของภำคใด
ก. ภำคอีสำน
ข. ภำคกลำง
ค. ภำคใต้
๒. “ยำมสนธยำ” หมำยถึงเวลำใด
ก. เวลำเช้ำ
ข. เวลำกลำงคืน
ค. เวลำเย็น
๓. “แสงเดือนมำเยือนขอบฟ้ำ” แสงเดือนหมำยถึงข้อใด
ก. พระอำทิตย์
ข. พระจันทร์
ค. ดวงดำว
๔. จำกเพลงแว่วเสียงแคน อยู่ในอำรมณ์ใด
ก. โศกเศร้ำ
ข. เหงำหงอย
ค. สนุกสนำน
๕. จำกเพลง “แลน แลน แต แต่ แล แลน” กล่ำวถึงเครื่องดนตรีชนิดใด
ก. พิณ
ข. แคน
ค. โปงลำง

๑๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู
ใบความรูส้ ้สาหรั
าหรับบครู
ครูทที่ ี่ ๒๒
การฝึกปฏิ
กปฏิ
ินาฏศิ
เพลงแว่
ยง
การฝึ
บัตบินัตาฏศิ
ลป์ลไป์ทยไทยเพลงแว่
วเสีวยเสีงแคน
แคน


ฉน
ท่าออก ผู้ชายเป่าแคน ผู้หญิงใช้มือคลึงที่สะโพก


ไทย
ไทย

“ยามสนธยา”มือขวาชี้ตะแคงด้านข้าง เดินย่่าเท้า

“เหล่ำนกกำบินกลับรัง” กดปลำยนิวลงท่ำนกบิน

“เสียงแคนแว่วดัง” มือทำท่ำเป่ำแคน

“ชวนให้ฉันฟังนะเจ้ำเอย” มือขวำแตะที่หู

“โอ้นวลเอยช่ำงเพลิดอุรำ”มือประสำนที่อก


ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๗



ดนตรีรับ ผู้ชำยทำท่ำเป่ำแคน ย่ำเท้ำตำมจังหวะ ผู้หญิง มือคลึงสะโพก เขย่งปลำยเท้ำ

“มำฟังเสียงแคนกันเถิดหนำ” กวักมือเรียกเข้ำมำ

“แสงเดือนเยือนขอบฟ้ำส่องแสงมำดังเช่นเคย”
ผำยมือออกระดับสูง

“อย่ำทำเฉยมำซิมำรำ”ท่ำสอดสร้อยมำลำ

“เจ้ำงำมลำของเรียมนี่เอย” ปฏิบัติเหมือนกับท่ำที่แล้ว สลับเปลี่ยนด้ำนเป็นด้ำนซ้ำย

๑๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)





แผนภูมิเพลงที๐่ ๒
แผนภูมวิเพลงที
๐่ ๒
เพลงแว่
เสียงแคน
เพลงแว่
เสียงแคน
แผนภูมวิเพลงที
๐่ ๒
เพลงแว่วเสียงแคน

ยำมสนธยำ
เหล่ำนกกำบินกลับรัง
เสียงแคนแว่
วดัง
ชวนให้
ฉันฟังนนะเจ้
ยำมสนธยำ
เหล่ำนกกำบิ
กลับำรัเอย
ง
โอ้
วลเอยช่
ำวงเพลิ
เสีนยงแคนแว่
ดัง นอุรำ
ชวนให้
ฉันฟังนนะเจ้
ยำมสนธยำ
เหล่
ำนกกำบิ
กลับำรัเอย
ง
แลน แลน
แต
แต่
แล
แลน
แลน
แลน
แต
แต่
แล
แลน
โอ้ยนงแคนแว่
วลเอยช่ำวงเพลิ
เสี
ดัง นอุรำ
ชวนให้ฉันฟังนะเจ้ำเอย
มำฟั
งเสียแต่งแคนกั
นเถินอุดรแลน
หนำ
อนเยืแลอนขอบฟ้
แลน แลน
แล
แลน
แต แต่
แลน ำ
โอ้นแต
วลเอยช่
ำงเพลิ
ำ แลนแสงเดื
มำฟัแตงเสีแต่
ยงแคนกั
นเถิดแลน
หนำ แลนแสงเดื
อนเยื
แลน แลน
แล แลน
แต แต่
แลอนขอบฟ้
แลน ำ
งเสียงแคนกั
เถิดหนำ อย่
แสงเดื
อนเยือนขอบฟ้
ส่มำฟั
องแสงมำดั
งเช่นนเคย
ำทำเฉยมำซิ
มำรำ ำ
ส่องแสงมำดังเช่นเคย
อย่ำทำเฉยมำซิมำรำ
ส่อำงแสงมำดั
งเช่นยมเอย
เคย
อย่ำทำเฉยมำซิมำรำ
เจ้
งำมลำของเรี
เจ้ำงำมลำของเรียมเอย
เจ้ำแต
งำมล
ยมเอย
แลน แลน
แตำของเรี
แล แลน
แลน แลน แต แต่ แล แลน
แลน แลน แต แต แล แลน แลน แลน แต แต่ แล แลน
แลน แลน แต แต แล แลน แลน แลน แต แต่ แล แลน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๔๙

รายการ
ประเมิน
๑. กำรปฏิบัติ
ท่ำนำฏยศัพท์
ตำมที่
กำหนดให้

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
เรื่อง ภาษาท่าราในนาฏศิลป์
๔
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์ตำม
ที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและสวยงำม

๒. ควำมตังใจ มีควำมตังใจและ
ในกำร
สนใจในกำรฝึก
ฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจกรรม
ดีมำก
๓.ควำม
มีควำม
สนุกสนำน
กระตือรือร้นในกำร
เพลิดเพลิน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
กล้ำแสดงออก ดีมำก
๔. กำรให้
ควำมร่วมมือ
ภำยในกลุ่ม
ของตน
เกณฑ์กำรประเมิน

ค่าคะแนน

๓
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและ
สวยงำม
มีควำมตังใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมดี

๒
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สวยงำม

๑
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำง
ท่ำตำมที่
กำหนดให้
ไม่ถูกต้องและ
ไม่สวยงำม
ไม่มีควำมตังใจ
และสนใจใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
ไม่มีควำม
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ

มีควำมตังใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม
บำงครัง
มีควำม
มีควำม
กระตือรือร้นใน
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมดี
กิจกรรมเพียง
บำงครัง
สมำชิกให้ควำม
สมำชิกให้ควำม
สมำชิกให้ควำม
สมำชิกในกลุ่ม
สนใจและเข้ำร่วม สนใจและเข้ำร่วม สนใจและเข้ำร่วม ไม่มีควำมสนใจ
กิจกรรมของกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่มดี กิจกรรมของกลุ่ม และไม่เข้ำร่วม
ดีมำก
เป็นบำงครัง
กิจกรรมของกลุ่ม
๔ คะแนน ปฏิบัติได้ ดีมำก
๓ คะแนน ปฏิบัติได้ ดี
๒ คะแนน ปฏิบัติได้ พอใช้
๑ คะแนน ปฏิบัติได้แต่ควรปรับปรุง
๑๒ คะแนนขึนไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

นักเรียนที่ได้คะแนน
ระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒-๑๖ ระดับ ๔ หมำยถึง ดีมำก คะแนน ๙-๑๑ ระดับ ๓ หมำยถึง ดี
คะแนน ๕-๖
ระดับ ๒ หมำยถึง พอใช้ คะแนน ๑-๔
ระดับ ๑ หมำยถึง ปรับปรุง
นักเรียนต้องได้ระดับดี ขึนไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

๑๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ชื่อกลุ่มที่ถูกประเมิน...............................................................
คาชี้แจง กำเครือ่ งหมำย √ ช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกทีส่ ุด
หัวข้อ
๑. มีกำรวำงแผนกำรทำงำนกลุ่มและใช้บุคลำกรใน
กลุ่มในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม
๒. กำรนำเสนอเนือหำได้ถูกต้องและเหมำะสมกับเวลำ
๓. มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนกลุ่ม
๔. มีจินตนำกำร วิธีกำร รูปแบบ ในกำรนำเสนอ
ผลงำนได้แปลกใหม่และน่ำสนใจ
รวม
หมายเหตุ

๔ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๓ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๒ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๑ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้

๔

คะแนน
๓
๒

๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อกลุ่ม...................................................................
ผู้ประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๑

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. จำกภำพ

เป็นรูปร่ำง รูปทรงที่เห็น

ก.

ข.
ค.
๒. อุปกรณ์ใดเหมำะสมสำหรับกำรร่ำงภำพ
ก. ดินสอ HB (ดินสอใช้เขียน)
ข. ดินสอ EE (ดินสอแรเงำ)
ค. ปำกกำ
๓. กำรสร้ำงภำพปะติด ขันตอนแรกควรทำอะไร
ก. ออกแบบภำพ
ข. เตรียมวัสดุ
ค. ฉีกกระดำษเป็นรูป
๔. ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับงำนปั้นทังหมด
ก. ดินสอ กำว นำ
ข. ดินนำมัน ปำกกำ ไม้บรรทัด
ค. ดินเหนียว นำมัน ดินนำมัน

๑๕๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๕. กำรขับร้องเพลงในข้อใดถูก๕.ต้อกำรขั
ง บร้องเพลงในข้อใดถูกต้อง
ก. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของท
ำนอง
ก. เปล่
งเสียงตำมระดับเสียงของทำนอง
ข. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของเครื
ข. เปล่่องงดนตรี
เสียงตำมระดับเสียงของเครื่องดนตรี
ค. เปล่งเสียงตำมระดับเสียงของตั
วเองงเสียงตำมระดับเสียงของตัวเอง
ค. เปล่
๖. กำรร้องเพลงตรงตำมจังหวะและท
นอย่ำงไรงหวะและทำนองจะเป็นอย่ำงไร
๖. กำรร้ำนองจะเป็
องเพลงตรงตำมจั
ก. ทำให้ควำมหมำยของบทเพลงดี
ึน ควำมหมำยของบทเพลงดีขึน
ก. ทขำให้
ข. ทำให้บทเพลงไพเรำะน่ำฟัข.
ง ทำให้บทเพลงไพเรำะน่ำฟัง
ค. ทำให้บทเพลงมีจังหวะและท
ค. ำนองแปลกใหม่
ทำให้บทเพลงมีจังหวะและทำนองแปลกใหม่
๗. ข้อใดไม่ใช่นำฏยศัพท์
ก. ท่ำอำย
ข. ล่อแก้ว
ค. จรดเท้ำ

๗. ข้อใดไม่ใช่นำฏยศัพท์
ก. ท่ำอำย
ข. ล่อแก้ว
ค. จรดเท้ำ

๘.

จำกภำพเป็นภำษำท่ำนำฏศิลป์จำกภำพเป็
ตำมข้อใด นภำษำท่ำนำฏศิลป์ตำมข้อใด
๘.
ก. เธอ
ก. เธอ
ข. ฉัน
ข. ฉัน
ค. ท่ำน
ค. ท่ำน

๙. กำรฝึกเคลื่อนไหวประกอบเพลงมี
อย่ำงไร
๙. กำรฝึปกระโยชน์
เคลื่อนไหวประกอบเพลงมี
ประโยชน์อย่ำงไร
ก. ทำให้มีสมำธิดีขึน
ก. ทำให้มีสมำธิดีขึน
ข. ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง ข. ทำให้ร่ำงกำยแข็งแรง
ค. ทำให้จิตใจเงียบสงบ ค. ทำให้จิตใจเงียบสงบ
๑๐. กำรแสดงนำฏศิลป์ข้อใด ๑๐.
ต้องใช้
ภำษำท่ำ ลป์ข้อใด ต้องใช้ภำษำท่ำ
กำรแสดงนำฏศิ
ก. ระบำ
ก. ระบำ
ข. รำ
ข. รำ
ค. โขน
ค. โขน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๓

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ หน่วยย่อยที่ ๒ จินตนาการหรรษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑๕๔

ข
ก
ก
ค
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ข
ก
ข
ข
ค

หนวยยอยที่ ๓
ลีลาศิลปไทย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๕



ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๓ ชื่อหน่วยย่อย ลีลาศิลป์ไทย
ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
จำนวนเวลำเรียน ๑๐ ชั่วโมง
จำนวนแผนกำรเรียนรู้ ๖ แผน
หน่สาระส
วยย่อาคั
ยทีญ่ ๑ของหน่ชื่อวหน่
ย วยย่อย กาเนิดงานศิลป์
จานวนเวลาเรี
ยนลป์๖ไทยเป็
ชั่วโมง
นรู้ ง๔ำนศิแผน
วยย่อย ำวัสดุจใานวนแผนการเรี
ลีลำศิ
นกำรรวมเอำศิลปะพืใบสรุ
้นบ้ำปนหน้เกิาดหน่
จำกกำรน
นท้องถิ่นมำสร้ำยงสรรค์
ลปะ
สาระส
ญของหน่
หน่เพลงและดนตรี
วยย่าคัอยที
่ ๑ พื้นวชืบ้ย่อำหน่
อย กาเนิ
งานศินลทีป์่มีท่วงทำนอง ภำษำเรียบง่ำย มุ่งควำมสนุกสนำน กำร
นรูปวยย่
แบบกำรร้
องดกำรเล่
ธรรมชาติ
อและการฟ
มเป็นอแหล่
งนรํ
กาเนิ
ดนงานศิ
ลปะ าำทัยทอดความคิ
้งในด้านงานทั
นศิลป์ส้ ดนตรี
ลลป์ปป์ที่มี
จานวนเวลาเรี
ยน แ๖ละสิชั่วงแวดล้
โมงและกำรฟ้
จานวนแผนการเรี
ยและนาฏศิ
นรูาำ้ งงานศิ
๔ แผน
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
นรอำไทยเป็
กำรกำรถ่
ยทอดควำมคิ
ควำมรู
กำรสร้
งงำนศิ
การเคลื
่อนไหวประกอบเพลง
าไทยเป
นการถ
ดศความรู
ึก การสร
ซึสาระส
่งควำมสั
เป็นสิาคั่งมทีญพั่ทของหน่
นรูล้ ป์ด้าดนตรี
นทัศนศิ
ลป์เกิดจากเส้
รูปร่างงเสริ
รูปมทรงในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อลมและรู
นุกธ์คนควรได้
ระหว่วำยงทัเรีศยนศิ
และนำฏศิ
ลป์ เป็น กำรส่
กำรเห็นคุณค่ำของงำนศิ
ปะไทยปทรง
เรขาคณิ
ตธรรมชาติ
ด้าวนดนตรี
ประกอบด้
ยการก
าเนิงกดาเนิ
เสียดงในธรรมชาติ
ยงทีานงานทั
่มนุษย์สศร้นศิ
างขึล้นป์ เครื
่องดนตรี
น่ารู้ และด้
่งแวดล้อวมเป็
นแหล่
งานศิลปะ ทั้งเสีในด้
ดนตรี
และนาฏศิ
ลป์ าน
มาตรฐานตั
ชี้วัดและสิ
นาฏศิ
จากการเลี
ทางการเคลื
้สึกนึสกิ่งคิแวดล้
ดของมนุ
ษย์ ปทรง
ซึ่งมฐ.
เป็นลศสิป์่ง๑.๑
ทีเกิ่ทุกดคนควรได้
นรูป.๒/๗
้ ด้าานทั
ศนศิลป์เกิ่อดนไหวของสั
จากเส้น รูปตร่ว์างและแสดงความรู
รูปทรงในธรรมชาติ
อมและรู
ตัวชีเ้วรียัดยนแบบท่
มาตรฐานตั
้วัด ตัวปชีระกอบด้
เรขาคณิ
วยการกาเนิดเสียงในธรรมชาติ เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น เครื่องดนตรีน่ารู้ และด้าน
มฐ. ศ ต๑.๒วด้ชีานดนตรี
้วัด ป.๒/๒
มฐ.
ตัวตัชีว้วชีัด้วยัดนแบบท่
ป.๒/๑,๒,๓
นาฏศิ
ป์๒.๑
เกิดจากการเลี
มฐ.ศ ลศ๑.๑
ป.๒/๒าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์ และแสดงความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์
มฐ.
มาตรฐานตั
มฐ.ศ ศ๒.๑
๒.๒วชี้วัดตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑,๒,๓
ป.๒/๑,๒
มฐ.มฐ.ศ ศ๓.๑
๑.๑
ป.๒/๑,๒,๓
๓.๑ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑,๒,๔
ป.๒/๑,๒,๔,๕
มฐ.มฐ.ศ ท๓.๒
๒.๑
๑.๑ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑,๒,๓
ป.๒/๑,๒,๔,๓,๕
มฐ.มฐ.ทศ ท๑.๑
๓.๑
ป.๒/๑,๒,๔
๒.๑ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑
ป.๒/๑,๒,๓
มฐ.มฐ.ทศ ท๒.๑
๓.๒
ป.๒/๑,๒,๓
๓.๑ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑,๒
ป.๒/๑,๒,๓,๔,๖
มฐ.มฐ.ท ส๓.๑
๑.๑
ป.๒/๑
๔.๒ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๖
ป.๒/๑,๒
มฐ.มฐ.คท พ๓.๑
๒.๑
ป.๒/๑,๒
๓.๑ ตัวตัชีว้วชีัด้วัดป.๒/๑
ป.๒/๑
มฐ.ลาดั
พทบ๓.๑
ตัวชี้วัดดหลั
ป.๒/๑
ป.๒/๖
การเสนอแนวคิ
ก
ลมฐ.
าดับคการเสนอแนวคิ
๓.๑กำรถ่ำยทอดควำมคิ
ตัวชีด้วหลั
ัด กป.๒/๑
ด ควำมรู้สึก กำรสร้ำงงำนศิลป์ที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนศิลป์ ดนตรีและ
อมเป็
งกาเนิดงานศิ
ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
มฐ.นำฎศิ
พ ๓.๑
ตัแวละสิ
ชีง้วเสริ
ัด่งแวดล้
ลธรรมชาติ
ป์ เป็นกำรส่
มป.๒/๑
กำรเห็
นคุนณแหล่
ค่ำของงำนศิ
ลปะไทย
องถิ่น
งานศิศิลปะท้
ป์ในธรรมชาติ
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งกาเนิดงานศิ ลป์ ทั้งในด้านงานทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
องถิ่น ลป์
เส้น รูงานศิ
ปบทเพลงในท้
ร่างลป์รูปในธรรมชาติ
ทรงในงานศิ




กำรเคลื่อนไหวร่
ำรูงกำยประกอบเพลง
การก
่องดนตรีกำรฟ
นลป์่ารู้ ้อนรำไทย
เส้น าเนิ
ปร่ดาเสีง ยรูงปเครื
ทรงในงานศิ
โครงสร้างของหน่วย
เลีาเนิ
ยนแบบการเคลื
่อนไหวน่ารู้ เวลา
ดเสียง เครื่องดนตรี
แผนที่
ชืการก
่อแผน
โครงสร้างของหน่
๑ วย ศิลปะพื้นบ้ำน
๒ ช.ม.
เลีลปะพื
ยนแบบการเคลื
แผนที
ชื่อแผน
๒่
ที่มำและวัสดุสร้ำงงำนศิ
้นบ้ำน ่อนไหว ๒เวลา
ช.ม.
โครงสร้างของหน่
๑๓ วย งานศิ
ล
ป์
ใ
นธรรมชาติ
๑
ช.ม.
เพลงพื้นบ้ำน
๑ ช.ม.
แผนที
๒๔ ่
เส้ดนตรี
นสายลายศิ
ช.ม.
พื้นบ้ำนลป์ ชื่อแผน
๒๑เวลา
ช.ม.
๓๑๕
สีงานศิ
สันเส้ลนป์เสี
ยง ำงกำยประกอบเพลง
ช.ม.
กำรเคลื
่อในธรรมชาติ
นไหวร่
๑๒๑ ช.ม.
เส้ฟ้นาองสรรค์
สายลายศิ
ลป์ ่อนไหว
๔๒๖
สร้
ช.ม.
นรำไทยการเคลื
๒๒๑ ช.ม.
๓
สีสันเส้นเสียง
๒ ช.ม.
๔
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว
๒ ช.ม.

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๗



โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
แผนที่ ๖ ฟ้อนราไทย

แผนที่ ๑ ศิลปะพื้นบ้าน

- ประวัติควำมเป็นมำรำวง มำตรฐำน
- กำรร้องเพลงและแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
งำมแสงเดือน เพลงคืนเดือนหงำย
- กำรเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ

- ศิลปะพื้นบ้ำนประจำท้องถิ่นด้ำนทัศนศิลป์
- กำรนำเสนอผลงำน

แผนที่ ๒ ที่มาและวัสดุสร้างงาน
ศิลปะพื้นบ้าน

- ที่มำของกำรสร้ำงงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น
- วัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์
ในท้องถิ่น
- กำรวำดภำพวิถีชีวิต
- กำรนำเสนอผลงำน

หน่วยย่อยที่ ๓
เรื่อง ลีลาศิลป์ไทย
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

แผนที่ ๓ เพลงพื้นบ้าน

- บทเพลงพื้นบ้ำน ๔ ภำค
- วิเครำะห์เพลงพื้นบ้ำน

๑๕๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๕ การเคลื่อนไหว
แผนที่ ๕ การเคลื่อนไหวรางกาย
ร่างกาย
ประกอบเพลง
- กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบ
เพลง รำวงชำวบ้ำน เพลงในน้ำมี
ปลำในนำ
มีข้ำว

แผนที่ ๔ ดนตรีพื้นบ้าน

- ดนตรีพื้นบ้ำน ๔ ภำค
- เครื่องดนตรีท้องถิ่น
- วัฒนธรรมประเพณีและกำรดำรงชีวิต
ในท้องถิ่น



คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ศิลปะพื้นบ้ำน เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ศิลปะพื้นบ้ำนประจำท้องถิ่นของไทยทุกภูมิภำค ประดิษฐ์ขึ้นจำกวัสดุที่มีในท้องถิ่นสำหรับใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยใช้ลวดลำยงำนศิลปะที่มีในท้องถิ่น ควรฝึกกำรจำแนกศิลปะพื้นบ้ำน
แต่ละภำค กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่นในกำรทำงำนและมีควำมใฝ่เรียนรู้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับงำนศิลปะพื้นบ้ำนที่พบเห็นในครอบครัวและชุมชน
- ครูสำธิตกำรวำดภำพศิลปะพื้นบ้ำนในท้องถิ่น นักเรียนฝึกปฏิบัติ
- นักเรียนทำใบงำน ๐๒ วำดภำพงำนปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่ำง ๆ พร้อมบอกชื่อ
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ใบงำน
- ใบควำมรู้
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบควำมรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๕๙

๑๖๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๘. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้ำน
๑. กำรทำใบงำน ๐๑
๒. สังเกตกำรร่วมตอบคำถำมและกำรนำเสนอผลงำน

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปีและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลำศิลป์ไทย
๓. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับงำนศิลปะพื้นบ้ำนที่พบเห็นในครอบครัวและชุมชน

กิกิจจกรรมการเรี
กรรมกำรเรียนรู้

๔. นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ทำกิจกรรมใบงำนที่ ๐๑ นำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
(ชั่วโมงที่ ๒)
๕. ครูสำธิตกำรวำดภำพศิลปะพื้นบ้ำนในท้องถิ่น นักเรียนฝึกปฏิบัติ
๖. นักเรียนทำใบงำน ๐๒ วำดภำพงำนปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่ำง ๆ พร้อมบอกชื่อ
๗. นักเรียนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน

ขั้นนำ

แนวการจั
แนวกำรจัดการเรี
กำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ ศิลปะพื้นบ้าน
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย เวลา ๒ ชัว่ โมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๕๕

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๑

ขอบเขตเนื้อหา
- ศิลปะพื้นบ้ำนประจำท้องถิ่นด้ำน
ทัศนศิลป์
- กำรนำเสนอผลงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้ำน
๒. ประเมินทักษะกำรวำดภำพและกำรใช้
อุปกรณ์
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมด้ำนกำร
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น ควำมมุ่งมั่นในกำร
ทำงำน ควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
วิธีการ
๑. กำรตรวจใบงำน
๒. สังเกตกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบ
๒. แบบสังเกตกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด

ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ , ๐๒
๒. กำรพูดและเขียนอธิบำยภำพ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบควำมรู้ที่ ๑ ศิลปะพื้นบ้ำน
๒. ใบงำนที่ ๐๑, ๐๒

แผนการจัดการเรียนรู้บรู ณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน
บูรณาการรายวิชาศิลปะ ภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

(ชั่วโมงที่ ๑ ) ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชัน้ ปีและจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียนหน่วยย่อยที่ ๓ ลีลำศิลป์ไทย โดยครูอ่ำนคำถำมและ
คำตอบให้นักเรียน
๓. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยเกี่ยวกับงำนศิลปะพืน้ บ้ำนที่พบเห็นใน
ครอบครัวและชุมชน
ขั้นสอน
จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. ครูอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงำนศิลปะพืน้ บ้ำนในภูมิภำคต่ำง ๆ ของไทย
ความรู้
๕. นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน ทำกิจกรรมใบงำนที่ ๐๑ นำเสนอ
๑.บอกควำมหมำยของศิลปะพืน้ บ้ำนได้ ผลงำนหน้ำชัน้ เรียน
๒.อธิบำยศิลปะพื้นบ้ำนด้ำนทัศนศิลป์ได้ ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลงำน
ทักษะ
(ชั่วโมงที่ ๒)
๑. ทักษะกำรวำดภำพ
๗. ครูทบทวนควำมรู้เรื่องศิลปะพื้นบ้ำน
๒. ทักษะกำรใช้อุปกรณ์ในกำรวำดภำพ ๕. ครูสำธิตกำรวำดลวดลำยงำนศิลปะที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้นักเรียน
๓. จำแนกงำนศิลปะพื้นบ้ำนด้ำน
ฝึกปฏิบัติตำมครู
ทัศนศิลป์แต่ละภำคได้
๖. ให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงำน ๐๒ วำดภำพงำนปัน้ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ท้องถิ่นต่ำง ๆ พร้อมบอกชื่อ
ประสงค์
๗. ครูอธิบำยเพิ่มเติมนักเรียนช่วยกันบอกชื่องำนศิลปะพื้นบ้ำนอื่น ๆ
๑. ทำงำนร่วมกับผู้อนื่ อย่ำงมีควำมสุข
ขั้นสรุป
๒. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ เรื่องศิลปะพื้นบ้ำน
๓. มีควำมใฝ่เรียนรู้



๑๕๖

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงำนศิลปะพื้นบ้ำน
ก.
ข.

ค.

๒. ถ้ำนักเรียนได้มีโอกำสไปทัศนศึกษำภำคเหนือ นักเรียนจะซื้องำนศิลปะพื้นบ้ำนใดมำฝำกคุณแม่
ก. ร่มบ่อสร้ำง
ข. ผ้ำไหมมัดหมี่
ค. โมบำยปลำตะเพียน
๓. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เกิดงำนศิลปะในท้องถิ่น
ก. เพื่อผลิตของใช้ในครัวเรือน
ข. เพื่อผลิตอำหำรบริโภคในครอบครัว
ค. เพื่อผลิตสิ่งของทีใช้ในกิจกรรมทำงศำสนำ
๔. ถ้ำชุมชนของนักเรียนมีไม้ไผ่จำนวนมำก นักเรียนควรจะเรียนรู้กำรสร้ำงงำนศิลปะท้องถิ่น
ในข้อใด
ก. กำรปั้นตุ๊กตำชำววัง
ข. กำรทอผ้ำ
ค. กำรสำนกระติบข้ำว
๕. โน้ตตัวใดมีเสียงต่ำสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ฟำ

๑๖๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖. สัญลักษณ์โน้ตตัวใดมีระดับเสียงสูงสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ที
๗. ข้อใดเป็นตัวกำหนดว่ำแต่ละบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ก. โน้ตเพลง
ข. ผู้ฟังดนตรี
ค. ผู้เล่นดนตรี
๘. ท่ำรำเพลงคืนเดือนหงำยกับเพลงงำมแสงเดือนต่ำงกันอย่ำงไร
ก. กำรตั้งวง
ข. กำรย่ำเท้ำ
ค. กำรจีบมือ
๙. ข้อใดไม่ใช่ท่ำรำของรำวงมำตรฐำน
ก. รำหย่อย
ข. รำส่ำย
ค. สอดสร้อยมำลำ
๑๐. ข้อใดเป็นเพลงรำวงมำตรฐำน
ก. เพลงนกน้อย
ข. เพลงตะลุ่มโปง
ค. เพลงคืนเดือนหงำย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๓

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๑๖๔

ค
ก
ข
ค
ข

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ก
ข
ก
ค

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๑-๐๑
บ ๘.๓/ผ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน

คาชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันโยงภำพ กับชื่องำนศิลปะพื้นบ้ำนประจำท้องถิ่นต่ำง ๆ
ภาพ









ชื่องานศิลปะพื้นบ้านประจาท้องถิ่น

 ลำยร่มบ่อสร้ำง จังหวัดเชียงใหม่ ภำคเหนือ

 ลำยแกะรูปหนังตะลุง ภำคใต้

 ลำยผ้ำมัดหมี่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ลำยโอ่งมังกร จังหวัดรำชบุรี ภำคกลำง

สมำชิกในกลุ่ม ๑................................................................๒...........................................................๓.........................................
โรงเรียน ..............................................................................................................................................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๕

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๑-๐๒
บ ๘.๓/ผ๑-๐๒

ใบงาน ๐๒
เรื่อง งานปั้นในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้นักเรียนวำดภำพงำนปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่ำง ๆ พร้อมบอกชื่อ

ชื่อ .................................................................................................... ชั้น ............. ................... เลขที่ ....................
โรงเรียน ....................................................................................................................................................................

๑๖๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

(แนวคำตอบ)
ใบงานที่ ๐๑ เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน

๑-๐๑
★ ★ บบ๘.๓/ผ
๘.๓/ผ๑-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันโยงภำพกับ ชื่องำนศิลปะพื้นบ้ำนประจำท้องถิ่นต่ำง ๆ
ภาพ









ชื่องานศิลปะพื้นบ้านประจาท้องถิ่น
 ลำยร่มบ่อสร้ำง จังหวัดเชียงใหม่ ภำคเหนือ

 ลำยแกะรูปหนังตะลุง ภำคใต้

 ลำยผ้ำมัดหมี่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ลำยโอ่งมังกร จังหวัดรำชบุรี ภำคกลำง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๗

(แนวคำตอบ)
ใบงาน ๐๒
เรื่อง งานปั้นในท้องถิ่น

๘.๓/ผ ๑-๐๒
★ ★ บ บ๘.๓/ผ๑-๐๒

คาชี้แจง ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีงานปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ พร้อมบอกชื่อ

ชื่อ .................................................................................................... ชั้น ................................ เลขที่ ....................
โรงเรียน ....................................................................................................................................................................

๑๖๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๑
เรื่อง ศิลปะพื้นบ้าน
ศิลปะพื้นบ้าน หมำยถึง ศิลปะที่มีควำมงำมควำมเรียบง่ำยจำกฝีมือของชำวบ้ำนทั่วๆ ไปสร้ำงสรรค์
ผลงำนอันมีคุณค่ำทำงด้ำนควำมงำม และประโยชน์ใช้สอยตำมสภำพของท้องถิ่น
โดยทั่วไปแล้ว “ศิลปะพื้นบ้าน” จะเรียกรวมกับ “หัตถกรรม” เป็น “ศิลปหัตถกรรม” ซึง่
ศิลปหัตถกรรมนั้นเกิดจำกฝีมือของคนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ตำมเทคนิคและรูปแบบ
ที่ถ่ำยทอดกันในครอบครัวจำกพ่อ แม่ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือปรำชญ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยจุดประสงค์หลักคือ
ทำขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน งำนศิลปหัตถกรรมได้ถ่ำยทอดและมีอิทธิพลแก่กันและกันเช่นเดี่ยวกับคติ
พื้นบ้ำนแล้วปรับปรุงให้เข้ำกับสภำพของท้องถิ่นจนกลำยเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของตนเอง ในที่นี้จะกล่ำวถึง
งำนศิลปะพื้นบ้ำนด้ำนทัศนศิลป์
ศิลปะพื้นบ้านด้านทัศนศิลป์ เป็นงำนด้ำนทัศนศิลป์ที่คนในท้องถิ่นสรรสร้ำงขึ้นตำมรูปแบบ
เพื่อประโยชน์ใช้สอยและกำรดำรงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น
ตัวอย่างงานศิลปะพื้นบ้านด้านทัศนศิลป์
ภาคเหนือ
งำนแกะสลักไม้ งำนเขียนลำยร่มบ่อสร้ำง ลำยผ้ำพื้นเมือง เครื่องเขิน ตุง ฯลฯ
ภาคอีสาน
ลำยผ้ำมัดหมี่ ลำยผ้ำไหม กระติบข้ำว เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนเชียง กำรแกะสลักเทียน
กระชอนกรองปลำร้ำ วี (พัด) กระจำด กระดัง ฯลฯ
ภาคกลาง
โอ่งลำยมังกร เครื่องปั้นดินเผำเกำะเกร็ด งำนสำนปลำตะเพียน ตุ๊กตำชำววัง ฯลฯ
ภาคใต้
ลำยแกะรูปหนังตะลุง ลำยผ้ำปำเต๊ะ เครื่องจักสำนย่ำนลิเพำ หมำตักน้ำ ฯลฯ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๖๙

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนกำรประเมินดังนี้
๕ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำกที่สุด ๔ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำก ๓ มีพฤติกรรมกำรทำงำน ปำนกลำง
๒ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อย
๑ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีกำรวำงแผนในกำรทำงำน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหำ
๔. ทำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงำน
๕. ผลงำนสำเร็จและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน และทำงำนจนสำเร็จ
สำมัคคีและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถำมเมื่อไม่เข้ำใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถำม
รวม

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึ้นไป
ชื่อ .............................................................................................................................................................
โรงเรียน ............................................................................. ชั้น ...................... เลขที่ ...........................

๑๗๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ที่มำและวัสดุสร้ำงงำนศิลปะพื้นบ้ำน เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
งำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นต่ำง ๆ เกิดจำกกำรนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นนั้น ๆ มำสร้ำงสรรค์งำน
ทัศนศิลป์ เพื่อถ่ำยทอดบอกวิถีชีวิตในชุมชน ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมสวยงำมและจินตนำกำร ควรฝึกให้มี
ควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำนและมีควำมใฝ่เรียนรู้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
- ครูควรหำงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นมำเป็นตัวอย่ำง
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- ใบงำน
- ใบควำมรู้
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑,๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๑

๑๗๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑. กำรทำใบงำน ๐๑
๒. สังเกตกำรร่วมตอบคำถำมและกำรนำเสนอผลงำน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปที่มำและวัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ขั้นสอน

(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. ครูทบทวนควำมรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น

กิจกรรมกำรเรียนรู้

๒. ครูอธิบำย ที่มำและวัสดุสร้ำงสรรค์งำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น (ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑)
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓ คน ให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติใบงำนที่ ๐๑ วำดภำพวัสดุท้องถิ่นที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะ
(ชั่วโมงที่ ๒)
๔. นักเรียนปฏิบัติใบงำน ๐๒ วำดภำพวิถีชีวิตในชุมชน
๕. นักเรียนนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลงำน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ที่มาและวัสดุสร้างงานศิลปะพื้นบ้าน บูรณาการรายวิชาศิลปะ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยเวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๖๗

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๓

ขอบเขตเนื้อหา
- ที่มำของกำรสร้ำงงำนศิลปะด้ำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
- วัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะด้ำน
ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
- กำรวำดภำพวิถีชีวิต
- กำรนำเสนอผลงำน

(ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนา
๑. ครูทบทวนลักษณะงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ที่พบในท้องถิ่นต่ำง ๆ แล้วให้
นักเรียนช่วยกันตอบว่ำงำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้ำง
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบำยที่มำและวัสดุที่ใช้สร้ำงสรรค์งำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในแต่ละ
ท้องถิ่น (ใบควำมรู้สำหรับครูที่ ๑)
๓. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ ๓ คน แต่ละกลุ่มปฏิบัติใบงำนที่ ๐๑
วำดภำพวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์
จุดประสงค์การเรียนรู้
๔. ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ความรู้
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องที่มำและวัสดุที่ใช้สร้ำงงำนศิลปะ
๑. บอกที่มำของกำรสร้ำงงำนศิลปะ ด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้
(ชั่วโมงที่ ๒)
๒. บอกชื่อวัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะ ๖. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยวัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะในท้องถิ่นของ
ด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นได้
นักเรียนและท้องถิ่นอื่นว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร
ทักษะ
๗. ให้นักเรียนปฏิบัติใบงำนที่ ๐๒ วำดภำพวิถีชีวิตในชุมชน
๑. กำรวำดภำพวัสดุที่นำมำสร้ำงงำน ๘. นักเรียนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
ศิลปะด้ำนทัศนศิลป์
ขั้นสรุป
๒. กำรวำดภำพวิถีชีวิตของคนใน
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยผลงำน
ชุมชน
๓. กำรสังเกต
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. มีควำมใฝ่เรียนรู้

การวัดและประเมินผล
๔. ประเมินควำมรู้ที่มำและวัสดุสร้ำงงำนศิลปะ
ท้องถิ่น
๕. ประเมินทักษะกำรวำดภำพ
๖. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ควำมมุ่งมั่นในกำร
ทำงำน ควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
วิธีการ
๑. ตรวจใบงำน
๒. สังเกตกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
เครื่องมือ
๒. แบบสังเกตกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบควำมรู้ที่ ๑ ที่มำและวัสดุสร้ำงงำนศิลปะ
ด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
๒. ใบงำนที่ ๐๑ วิถีชีวิตในชุมชน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
๒. กำรนำเสนอผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง ที่มาและวัสดุสร้างงานศิลปะพื้นบ้าน บูรณาการรายวิชาศิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐๗

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่น

๘.๓/ผ ๒-๐๑
★ ★ บบ ๘.๓/ผ๒-๐๑

คาชี้แจง
๑. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆละ ๓ คน (คละชั้น)
๒. ให้นักเรียนแต่ละกลุม่ ช่วยกันวำดภำพวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนที่นำมำสร้ำงงำน
ศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ จำนวนอย่ำงน้อย ๓ ชิ้น
๓. ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน

สมำชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ ................................................................................. ชั้น ...........................................
๒. ชื่อ .................................................................................. ชั้น ...........................................
๓. ชื่อ ................................................................................... ชั้น ...........................................
โรงเรียน ......................................................................... จังหวัด ............................................
๑๗๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วิถีชีวิตในชุมชน

บ ๘.๓/ผ ๒-๐๒
★ ★บ ๘.๓/ผ๒-๐๒

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนวำดภำพวิถีชีวิตคนในชุมชนของนักเรียน ที่แสดงให้เห็นงำนศิลปะในท้องถิ่น
(คนทอผ้ำ, คนหิ้วตะกร้ำที่สำนด้วยไม้ไผ่, คนกำลังตักน้ำจำกโอ่ง, ฯลฯ)

ชื่อ .................................................................................. ชั้น ............................. เลขที่...............
โรงเรียน........................................................................... จังหวัด ................................................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๕

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง ทีม่ าและวัสดุสร้างงานศิลปะท้องถิน่
.............................................................................................

ที่มาของงานศิลปะในท้องถิ่น
งำนศิลปะท้องถิ่นเกิดจำกภูมิปัญญำของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่สร้ำงสรรค์งำนในลักษณะ
ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องทำมำหำกิน หรือเพื่อประกอบพิธีกรรมควำมเชื่อ
ทำงศำสนำ จำกวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งมีกำรพัฒนำฝีมือเรื่อยมำและมีลักษณะเฉพำะตัวของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ
วัสดุสร้างงานศิลปะในท้องถิ่น
วัสดุที่นำมำสร้ำงงำนศิลปะในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นมีวัสดุแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะ
ภูมิประเทศ, ภูมิอำกำศ, และปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชำติรอบตัว เช่น ไม้ไผ่,
ปอ, ย่ำนลิเภำ, ดินเหนียว, ใบจำก, ฟำง, ใบตำล, กก ฯลฯ ซึ่งบำงท้องถิ่นที่มีวัสดุที่
เหมือนกันแต่ก็อำจสร้ำงงำนศิลปะท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกัน
ศึกษำเพิ่มเติม ศิลปะท้องถิ่นภำคเหนือ ทำมำจำกวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภำคใต้ ทำมำจำกวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภำคอีสำน ทำมำจำกวัสดุใด
ศิลปะท้องถิ่นภำคกลำง ทำมำจำกวัสดุใด
เพื่อจะได้เห็นภำพที่สมบรูณ์ยิ่งขึ้น

๑๗๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนกำรประเมินดังนี้
๕ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำกที่สุด ๔ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำก ๓ มีพฤติกรรมกำรทำงำน ปำนกลำง
๒ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อย
๑ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีกำรวำงแผนในกำรทำงำน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหำ
๔. ทำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงำน
๕. ผลงำนสำเร็จและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน และทำงำนจนสำเร็จ
สำมัคคีและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถำมเมื่อไม่เข้ำใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถำม
รวม

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึ้นไป
ชื่อ .............................................................................................................................................................
คาชี้แจงประกอบแผนการจัชัด้นการเรี
ยนรู้
โรงเรียน .............................................................................
......................
เลขที่ ...........................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๗

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เพลงพื้นบ้ำน เวลำ ๑ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
เพลงพื้นบ้ำน เป็นบทเพลงที่เกิดจำกคนในท้องถิ่นต่ำง ๆ คิดรูปแบบกำรร้อง กำรเล่นขึ้น โดยมี
ท่วงทำนอง ภำษำที่เรียบง่ำยไม่ซับซ้อน มุ่งควำมสนุกสนำนรื่นเริงใช้เล่นในโอกำสต่ำง ๆ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
๒.๒ ครูควรเตรียมเครื่องเล่น VCD เพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนดูภำพกำรแสดงเพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำ
- ครูเปิดเพลงพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ ๔ ภำคคือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง
ภำคใต้ ให้นักเรียนฟัง แล้วใช้คำถำม เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสนทนำ
- ครูอธิบำยควำมหมำยของเนื้อเพลงพื้นบ้ำน เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ทำนอง จังหวะ ให้นักเรียนฟัง
เสร็จแล้วทำใบงำน
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- VCD เพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๐๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

๑๗๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๗๙

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวการจัดการเรียนรู

๘. ศึกษำใบควำมรู้
๙. ทำใบงำนที่ ๐๑ เพลงพื้นบ้ำน ๔ ภำค
๑๐. ทำใบงำนที่ ๐๒ วิเครำะห์เพลงพื้นบ้ำนได้
๑๑. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปควำมสำคัญของเพลงพื้นบ้ำน
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องเพลงพื้นบ้ำน
๒. ประเมินทักษะกำรจำแนกลักษณะเพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย

๖.
๗.

๔.
๕.

๑
๒.
๓.

กิจกรรมการเรียนรู
ครูให้นักเรียนดูภำพกำรแสดงเพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำ โดยครูตั้งคำถำม
ครูอธิบำยควำมหมำยของเพลงพื้นบ้ำนให้นักเรียนฟัง
ครูเปิดเพลงพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ ๔ ภำคคือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ ให้นักเรียนฟัง แล้วใช้คำถำม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันสนทนำ
ครูอธิบำยควำมหมำยของเนื้อเพลงพื้นบ้ำน เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ทำนอง จังหวะ ให้นักเรียนฟัง
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสมเป็น ๔ กลุ่ม ๆ ละเท่ำกัน ตัวแทนกลุ่มจับสลำกเพลงพื้นบ้ำน ตำมใบงำนที่ ๐๑ แล้วบอก
ว่ำ เป็นเพลงพื้นบ้ำนของภำคใด โดยกำรแข่งขันว่ำกลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
ให้นักเรียนร้องเพลงพื้นบ้ำนอย่ำงน้อยภำคละ ๑ เพลง แล้วออกมำนำเสนอหน้ำชั้นเรียน
ครูเปิดเพลงพื้นบ้ำนให้นักเรียนฟังจำกแถบบันทึกเสียง เสร็จแล้วทำใบงำนที่ ๐๒

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๐

-

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๓. รักควำมเป็นไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. อธิบำยควำมหมำยเพลง
พื้นบ้ำนของแต่ละภำคได้
๒. วิเครำะห์เพลงพื้นบ้ำนได้
ทักษะ
๑. จำแนกลักษณะเพลงพื้นบ้ำน
แต่ละภำคได้

ขอบเขตเนื้อหา
- บทเพลงพื้นบ้ำน ๔ ภำค
- วิเครำะห์เพลงพื้นบ้ำน

-

-

-

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมสำคัญของเพลงพื้น

ขั้นสรุป

๕. จับคู่นักเรียนและตอบคำถำมว่ำเพลงใดเป็นเพลงพื้นบ้ำนของภำคใด โดยให้นักเรียน
ทำใบงำนที่ ๐๑
๖. ให้นักเรียนฟังเพลงพื้นบ้ำนจำกแถบบันทึกเสียงที่ครูเปิดให้ฟัง ทำใบงำนที่ ๐๒

๓. เกณฑ์การประเมิน
๓.๑ กำรประเมินพฤติกรรมกำรทำงำน

๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
๒.๒ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. เครื่องมือการวัด

๑.๑ สังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
๑.๒ ตรวจผลงำน
๑.๓ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

การวัดและการประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- VCD เพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
- ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง เพลงพื้นบ้ำน
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ภาระงาน – ชิ้นงาน
- - ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

๔. ครูและนักเรียนร่วมกันฟังกำรร้องเพลงพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ ๔ ภำค คือ ภำคเหนือ
ภำคกลำง ภำคใต้ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

- เพลงที่นักเรียนได้ฟังเป็นเพลงของภำคใด
- แต่ละเพลงแตกต่ำงกันอย่ำงไร

ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนร้องเพลงพื้นบ้ำน และดูภำพกำรแสดงเพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค เช่น
กำรแสดงหมอลำ
กำรแสดงรำมโนรำห์ กำรฟ้อนเล็บ เป็นต้น แล้วถำมนักเรียนดังนี้
- นักเรียนรู้จักเพลงพื้นบ้ำนหรือไม่
- นักเรียนเคยได้ยินเพลงพื้นบ้ำน
หรือไม่
- ในท้องถิ่นของนักเรียนมีเพลงพื้นบ้ำนหรือไม่ - นักเรียนยกตัวอย่ำงเพลงพื้นบ้ำนที่
เคยได้ยิน
ขั้นสอน
๒. ครูอธิบำยควำมหมำยของเพลงพื้นบ้ำนให้นักเรียนฟัง
๓. ครูเปิดเพลงพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ ๔ ภำคคือ ภำคเหนือ (เพลงน้อยไจยำ)
ภำคกลำง(เพลงเรือ)
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอลำ) ภำคใต้ (มโนรำห์) แล้วใช้คำถำมเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันสนทนำดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะและภาษาไทย เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ต



★ ★ บบ๘.๓/ผ
๘.๓/ผ๓-๐๑
๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษร ก ข ค ง ใส่หน้าข้อความ
ก) ภาคเหนือ

ข) ภาคกลาง

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

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค) ภาคใต้

ง) ภาคอีสาน

เพลงโนรำห์
หมอลำ
เพลงเรือ
เพลงอีแซว
เพลงซอ

ชื่อ...........................................................................................ชั้น...................เลขที่...............
โรงเรียน..................................................................................................................................
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๑



★ ★ บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒
บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วิเคราะห์เพลงพืน้ บ้านที่ได้ยิน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกฟังเพลงพื้นบ้ำน ๑ เพลง
๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง
๒. เลือกฟังเพลงจำกรำยกำรโทรทัศน์ วิทยุ หรือซีดีเพลง จำกนั้นให้วิเครำะห์เพลงโดย
เขียนเครื่องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อควำม
๑. ชื่อเพลง ................................................................................
๒. เป็นเพลงพื้นเมืองของภำค
 ภำคเหนือ
๓. ทำนอง

 ช้ำ

 ภำคอีสำน  ภำคกลำง  ภำคใต้
 ปำนกลำง

 เร็ว

๔. เนื้อร้องมีควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใด ............................................................................
๕. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้แก่ ...................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ชื่อ...........................................................................................ชั้น...................เลขที่...............
โรงเรียน.................................................................................................................................

๑๘๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๓-๐๑



บ ๘.๓/ผ ๓-๐๑

เฉลยใบงานที่ ๐๑
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน ๔ ภาค
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาอักษร ก ข ค ง ใส่หน้าข้อความ
ก) ภาคเหนือ ข) ภาคกลาง ค) ภาคใต้ ง) ภาคอีสาน
................ค................. ๑. เพลงโนรำห์
................ง................. ๒. เพลงเซิ้ง
................ข................ ๓. เพลงเรือ
................ข............... ๔. ลำตัด
................ก............... ๕. เพลงซอ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๓

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒





บ ๘.๓/ผ ๓-๐๒

ตัวอย่างเฉลย ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง วิเคราะห์เพลงพืน้ บ้านที่ได้ยิน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกฟังเพลงพื้นบ้ำน ๑ เพลง
๑. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงให้นักเรียนฟัง
๒. เลือกฟังเพลงจำกรำยกำรโทรทัศน์ วิทยุ หรือซีดีเพลง จำกนั้นให้วิเครำะห์เพลงโดย
เขียนเครื่องหมำย  ลงใน  หน้ำข้อควำม
๑. ชื่อเพลง ...............เพลงเซิ้งบั้งไฟ...........................................
เปนเพลงพื้นเมื
บาอนของภาค
๒. เป็
งของภำค
 ภำคเหนือ
๓. ทำนอง

 ช้ำ

 ภำคอีสำน  ภำคกลำง  ภำคใต้
 ปำนกลำง

 เร็ว

๔. เนื้อร้องมีควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องใด ..............ประเพณีขอฝน...........................
๕. เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงได้แก่ กลองตุ้ม พังฮำด กลองยำว รำมะนำ ฆ้องเหม่ง
ฉิ่ง ฉำบ กั๊บแก๊บ

๑๘๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
ควำมหมำยของเพลงพื้นบ้ำน คือบทเพลงที่เกิดจำกคนในท้องถิ่นต่ำง ๆ ใช้ภำษำเรียบง่ำย
ไม่ซับซ้อนมุ่งควำมสนุกสนำนรื่นเริง ใช้เล่นกันในโอกำสต่ำง ๆ เช่น งำนสงกรำนต์ งำนลอยกระทง
เป็นต้น
ลักษณะของเพลงพื้นบ้ำน ส่วนใหญ่เป็นกำรเกี้ยวพำรำสี หรือกำรซักถำมโต้ตอบกัน
ควำมเด่นของเพลงพื้นบ้ำนอยู่ที่ควำมไพเรำะ คำรมหรือถ้อยคำง่ำย ๆ กินใจ ใช้ไหวพริบปฏิภำณ
ในกำรร้องโต้ตอบกัน เพลงพื้นบ้ำนส่วนใหญ่จะมีเนื้อร้องและทำนองง่ำย ๆ ร้องเล่นได้ไม่ยำก
ฟังไม่นำนก็สำมำรถร้องเล่นตำมได้
ประเภทของเพลงพื้นบ้าน อำจแบ่งได้ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ดังนี้
๑. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ เช่น เพลงค่ำว ซึ่งเป็นบทขับร้องที่มีทำนองสูง
แต่ไพเรำะ เพลงซอ เป็นกำรขับร้องโต้ตอบเกี่ยวพำรำสีกัน จ๊อยหรือกำรขับลำนำในโอกำสต่ำงๆ
และทำฮ่ำหรือคำฮ่ำ ซึ่งเป็นกำรขับร้องหมู่
๒. เพลงพื้นบ้านในภาคอีสาน เช่นหมอลำ ซึ่งอำจแบ่งได้เป็นลำกลอนคือกำรลำ
โดยทั่วไป ลำโจทก์ – แก้ เป็นกำรถำม –ตอบ โต้ตอบกันในเรื่องต่ำง ๆ ลำหมู่ เป็นกำรลำ
เล่ำนิทำน เรื่องรำว โดยมีผู้แสดงประกอบ ลำเต้ย ลำเพลิน เพลงโครำช เพลงเซิ้ง เช่น
เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งผีตำโขน เซิ้งนำงแมว เป็นต้น
๓. เพลงพื้นบ้านในภาคกลาง ในภำคกลำงมีเพลงพื้นบ้ำนเป็นจำนวนมำก
ซึ่งมักใช้ร้องในโอกำสต่ำง ๆ เช่น ร้องเพื่อควำมบันเทิง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงอีแซว ลำตัด
เพลงฉ่อย ร้องประกอบกำรทำงำน ได้แก่ เพลงเกี่ยวข้ำว เพลงเต้นกำรำเคียว ฯลฯ
๔. เพลงพื้นบ้านในภาคใต้ เช่น เพลงเรือ ซึ่งเป็นเพลงทำงน้ำเหมือนกับ
เพลงเรือของภำคกลำง แต่ทำนองที่ร้องและกำรแต่งเนื้อเพลงต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังมีเพลงบอก
ซึ่งเป็นเพลงที่เล่นได้ทั้งร้องคนเดียวและร้องโต้ตอบ เพลงนำ ใช้ร้องเล่นเกี้ยวพำรำสีในงำน
เทศกำลต่ำง ๆ มีลักษณะห้วน ๆ ตำมภำษำท้องถิ่น ในบำงเพลงอำจใช้ภำษำมลำยู เช่น
เพลงโนรำห์ ลิเกฮูลู เป็นต้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้ำน เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ดนตรีพื้นบ้ำนเป็นกำรสร้ำงบทเพลง กำรขับร้อง และกำรเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่น โดยใช้
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน จำนวนน้อยชิ้น มีจังหวะทำนองแบบง่ำย ๆ ไม่ซับซ้อน เนื้อร้องเป็นภำษำพื้นบ้ำน
ไม่ยำวมำก ดนตรีพื้นบ้ำนจะมีลักษณะเฉพำะแตกต่ำงกันไป ตำมสภำพวัฒนธรรมควำมเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละท้องถิ่น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
๒.๒ ครูควรเตรียมเครื่องเล่น VCD กำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำนภำคต่ำง ๆ
กิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนดูภำพกำรแสดงดนตรีของแต่ละภำค เช่น กำรแสดงดนตรีไทย กำรแสดงวงโปงลำง กำร
แสดงหนังตะลุ
ง กำรเล่
นสะล้
อ อซอซอซึซึงง เปเป็นนตต้นน
การแสดงหนั
งตะลุ
ง การเล
นสะล
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่นโดยใช้คำถำม
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- VCD เพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๐๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

๑๘๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๗

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวการจัดการเรียนรู

๑. นักเรียนดูภำพกำรแสดงดนตรีของแต่ละภำค เช่น กำรแสดงดนตรีไทย กำรแสดงวงโปงลำง กำรแสดงหนังตะลุง กำรเล่นสะล้อ ซอ ซึง
เป็นต้น
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น
๓. ครูนำบัตรคำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน เช่น จะเข้ แคน พิณ กลองยำว กลองชำตรี พิณ ซอ สะล้อ ระนำด โปงลำงให้นักเรียนอ่ำนและถำม
นักเรียนว่ำ แต่ละคำเป็นเครื่องดนตรีของภำคใด
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรี
๕. ครูนำบัตรคำ ดนตรีพื้นบ้ำนภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ มำติดบนกระดำน แล้วให้นักเรียนอ่ำนจำนวน ๑ รอบ
๖. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำบัตรคำในข้อ ๓ แข่งขันนำบัตรคำมำติดให้ตรงกับบัตรคำในข้อ ๕ กลุ่มใดทำเสร็จก่อน
ถูกต้อง
ถือว่ำชนะทำใบงำนที่ ๐๑
๗. ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๔ ภำค เสร็จแล้วทำใบงำน ที่ ๐๒
๘. ศึกษำใบควำมรู้
๙. ทำใบงำนที่ ๐๑ ควำมสำคัญ และประโยชน์ของดนตรีพื้นบ้ำน
๑๐. ทำใบงำนที่ ๐๒ ลักษณะเด่น และเอกลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้ำน
๑๑. ครูอธิบำยควำมรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจมำกขึ้นนักเรียนสรุปองค์ควำมรู้
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้ำน
๒. ประเมินทักษะกำรจำแนกและกำรสังเกตเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. รู้จักดนตรีพื้นบ้ำนแต่ละภำค
๒. จำแนกเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ดนตรีกับกำรดำเนินชีวิตใน
ท้องถิ่น
๓. ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์
ของดนตรี ๔ ภำค
ทักษะ
๑. จำแนกเครื่องดนตรีพื้นเมือง
แต่ละภำคได้
๒. กำรสังเกต
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๓. รักควำมเป็นไทย

ขอบเขตเนื้อหา
- ดนตรีพื้นบ้ำน ๔ ภำค
- เครื่องดนตรีท้องถิ่น
- วัฒนธรรมประเพณีและ
กำรดำรงชีวิตในท้องถิ่น

๓. ครูนำบัตรคำเครื่องดนตรี เช่น จะเข้ แคน พิณ กลองยำว กลองชำตรี พิณ ซอ
สะล้อ ระนำด โปงลำงนักเรียนอ่ำนและถำมนักเรียนว่ำ แต่ละคำเป็น
เครื่องดนตรีของภำคใด
ขั้นสอน
๔. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นและสรุปควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญและ
ประโยชน์ ของดนตรี ทำใบงำนที่ ๐๑
๕. ครูนำบัตรคำ ดนตรีพื้นบ้ำนภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้ มำติดบนกระดำน แล้วให้นักเรียนอ่ำนจำนวน ๑ รอบ
๖. แบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำบัตรคำในข้อ ๓ แข่งขันนำบัตรคำ
มำติดให้ตรงกับบัตรคำในข้อ ๕ กลุ่มใดทำเสร็จก่อน ถูกต้อง ถือว่ำชนะ
๗. นักเรียนศึกษำใบควำมรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๔ ภำค ทำใบงำนที่ ๐๒
ขั้นสรุป
๘. ครูสรุปเครื่องดนตรีในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจมำกขึ้น
๙. นักเรียนสรุปองค์ควำมรู้

ขั้นนา
๑. ให้นักเรียนดูภำพกำรแสดงดนตรีของแต่ละภำค เช่น กำรแสดงดนตรีไทย
กำรแสดงวงโปงลำง กำรแสดงหนังตะลุง กำรเล่นสะล้อ ซอ ซึง เป็นต้น
และครูบอกนักเรียนว่ำเป็นดนตรีของภำคใด และเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมใดบ้ำง
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับควำมสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น
โดยใช้คำถำมดังนี้
- นักเรียนคิดว่ำ ดนตรีมีควำมสำคัญต่อคนในท้องถิ่นหรือไม่

การวัดและการประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
๑.๑ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรม
๑.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกำรเข้ำ
กิจกรรมกลุ่ม
๑.๓ ตรวจผลงำนนักเรียน
๒. เครื่องมือการวัด
๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรเข้ำกิจกรรมกลุ่ม
๒.๓ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. เกณฑ์การประเมิน
๓.๑ กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
๓.๒ กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กลุ่ม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- VDR กำรแสดงดนตรีภำคต่ำง ๆ
- ใบควำมรู้เรื่อง กำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำน
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาษาไทย และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๒ ชัว่ โมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๑
บ ๘.๓/ผ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
เรื่อง ความสาคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น

คาชี้แจง ให้
นสาารวจเกี
ดนตรีในท
ในท้องถิ
องถิ่นของนั
น่ ของนั
ยนว่
ิจกรรมใดบ้
ใหนักเรียนสํ
รวจเกี่ย่ยวกัวกับบดนตรี
กเรีกยเรีนว
ามีากมีิจกกรรมใดบ
าง าง
ทีม่ ีการนํ
ารนาาดนตรี
มามีสสว่วนรนร่วมวมแลแล้
วตอบค
าถามต่
อไปนี
ดนตรีเเขข้าามามี
วตอบคํ
าถามต
อไปนี
้ ้
๑. เทศกำลที่ใช้ดนตรีในท้องถิ่น คือ ...................................................................
๒. ดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้อย่ำงไร ..................................................
๓. นักเรียนคิดว่ำ ถ้ำกิจกรรมนี้ไม่มีดนตรีเข้ำมำมีส่วนร่วมจะเป็นอย่ำงไร
...................................................................................................................................
๔. นักเรียนรู้สึกอย่ำงไรกับกิจกรรมนี้
 สนุกสนำน
 เบื่อหน่ำย
 เฉยๆ
๕. นักเรียนคิดว่ำ ดนตรีมีควำมสำคัญต่อคนในท้องถิ่นหรือไม่ เพรำะเหตุใด
 สำคัญ เพรำะทำให้คนในท้องถิ่นมีควำมสนุกสนำน รักใคร่สำมัคคีกัน
 ไม่สำคัญ เพรำะจะทำให้คนในท้องถิ่นเบื่อหน่ำยและล้ำสมัย
๖. ประโยชน์ของดนตรีตอ่ คนในท้องถิ่นได้แก่อะไรบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 คนในท้องถิ่นจะเกิดควำมผ่อนคลำย
 เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
 คนในท้องถิ่นจะเหนื่อยยำกลำบำกขึ้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๘๙

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๔-๐๒
บ ๘.๓/ผ๔-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรีพนื้ บ้าน
คาชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนพร้อมทั้งระบุลักษณะเด่นและ
เอกลักษณ์ของดนตรีในท้องถิ่นของตนเอง แล้วตอบคำถำม
๑ เครื่องดนตรีท้องถิ่น
๑.๑ เครื่องดนตรีที่สำคัญในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้ำง ให้นักเรียนยกตัวอย่ำง
มำ ๑ ชนิด …………………………………………………………………………………………………………………...…
๑.๒ ลักษณะเสียงของเครื่องดนตรีเป็นอย่ำงไรบ้ำง
………………………………………………………………………………..........................…………………………………
๒. เพลงท้องถิ่นที่นักเรียนชอบฟังมีเนื้อหำเกี่ยวกับอะไร (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ)
 บรรยำยธรรมชำติ
 เกี้ยวพำรำสีกัน
 บรรยำยกำรทำงำน
๓. นักเรียนคิดว่ำเอกลักษณ์ของวงดนตรีในท้องถิ่นของนักเรียนคืออะไร
ตัวอย่าง
ควำมอ่อนหวำน นุ่มนวลของเสียงเพลง
..........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………..........................…………………………………

๑๙๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้ที่ ๑ สาหรับครู และนักเรียน
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน
ดนตรีท้องถิ่นภาคกลาง
เครื่องดนตรี ได้แก่ จะเข้ ระนำดเอก ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉำบ กลองยำว
ลักษณะเด่น ส่วนมำกเป็นวงปี่พำทย์พื้นบ้ำน วงปี่พำทย์นำงหงส์ใช้
บรรเลงในงำนศพ วงกลองยำวใช้บรรเลงในงำนมงคลต่ำงๆ เป็นต้น
การขับร้อง สนุกสนำน ร่ำเริง เนื้อเพลงจะกล่ำวถึงวิถีชีวิตของคน
ภำคกลำงและกำรเกี้ยวพำรำสี
ดนตรีท้องถิ่นภาคเหนือ
เครื่องดนตรี ได้แก่ ซึง พิณเปี๊ยะ สะล้อ ฆ้อง ฉิ่ง ฉำบ กลองมองเซิง
ลักษณะเด่น แบ่งตำมลักษณะกำรแสดง วงสะล้อซอใช้แสดงใน
งำนทั่วไป วงกลองมองเชิงใช้ประกอบกำรฟ้อน
การขับร้อง เนื้อเพลงใช้ภำษำท้องถิ่น สำเนียงเสียงอ่อนหวำน เชื่องช้ำ
และกำรเกี้ยวพำรำสี
ดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน
เครื่องดนตรี ได้แก่ พิณ โปงลำง แคน กรับ เกรำะ กลอง โปง โหวด ปี่
เป็นต้น
ลักษณะเด่น วงโปงลำง วงกันตรึม มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มอีสำนเหนือจะนิยม
ดนตรี หมอลำ แคน พิณ กลุ่มอีสำนใต้จะนิยมดนตรี กันตรึม
การขับร้อง เนื้อเพลงใช้ภำษำถิ่นอีสำน สนุกสนำนร่ำเริงแจ่มใส
เนื้อเพลง จะกล่ำวถึงวิถีชีวิต คำสอนของศำสนำ และบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดนตรีท้องถิ่นภาคใต้
เครื่องดนตรี ได้แก่ กลองชำตรี รำมะนำ ปี่นอก ซอด้วง ซออู้ กรับ
ลักษณะเด่น กำรแสดงโนรำ หนังตะลุง วงรองเง็ง วงกำหลอ
ใช้แสดงในโอกำสต่ำง ๆ
การขับร้อง เนื้อเพลงมักกล่ำวถึงเรื่องธรรมชำติ เกี้ยวพำรำสี ภำษำที่
ใช้ภำษำท้องถิ่นใต้ ใช้ถ้อยเสียงห้วนสั้น ๆ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๑

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ร่วมมือในการทา
กิจกรรม
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เข้าร่วม
กล้าออกมา
กิจกรรมด้วย
แสดง
ความ
ความสามารถ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนตั้งแต่ ๒ รำยกำรถือว่ำ ผ่ำน
ผ่ำน ๑ รำยกำรถือว่ำ ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

๑๙๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง เวลา ๑ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
การเคลื่อนไหวประกอบเพลงราวง เป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วยการแสดงท่าทาง
ให้สอดคล้องกับจังหวะทานอง และเสียงเพลงอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและใบงานให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
๒.๒ ครูควรฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงให้ถูกต้องสวยงาม
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูอ่านใบงานให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นรายกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
แต่ละกลุ่มออกมาราประกอบเพลงใกล้เข้าไปอีกนิด หน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมจากใบงาน
และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนส่งตัวแทน จับสลาก หัวข้อกิจกรรมใบงานและรับใบงาน
ครูอ่านใบงานให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่านตามเป็นรายกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนจับคู่บอกความหมายของเพลงราวง เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด
แสดงท่าราเพลงใกล้เข้าไปอีกนิด
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป กิจกรรมที่เรียนมากลุ่มรวบรวมใบงานส่งครู
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แถบบันทึกเสียงเพลงราวง
- แผนภูมิเพลงราวง เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด
- เครื่องประกอบจังหวะ โทน ฉิ่ง กรับ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- การแสดงท่าทางประกอบเพลง
๓. การวัดและประเมินผล
- ประเมินผลงาน
- สังเกตการปฏิบัติท่ารา

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๓

๑๙๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

ขั้นนำ

แนวกำรจัดดการเรี
กำรเรียยนรู
นรู้
แนวการจั

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รำยปี
๒. ครูและนักเรียนสนทนำกันเกี่ยวกับเนื้อเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๓. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนส่งตัวแทน จับสลำก หัวข้อกิจกรรมใบงำนและรับใบงำน
๔. ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำมเป็นรำยกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
๕. แต่ละกลุ่มออกมำรำประกอบเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด หน้ำชั้นเรียนเพื่อเป็นกำรสรุปกิจกรรมจำกใบงำน และเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้
๖. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนส่งตัวแทน จับสลำก หัวข้อกิจกรรมใบงำนและรับใบงำน
๗. ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำมเป็นรำยกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
๘. นักเรียนจับคู่บอกควำมหมำยของเพลงรำวง เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๙. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด
๑๐. มอบหมำยกำรบ้ำนทำใบงำนที่ ๐๑ ฝึกซ้อมเพิ่มเติม
๑. ประเมินควำมรู้ กำรร้องเพลง กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๒. ประเมินทักษะแสดงท่ำประกอบเพลงกำรคิดสร้ำงสรรค์ท่ำรำ
๓. ประเมินคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใฝ่เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก รักควำมเป็นไทย

ดกิจกรรมกำรเรี
การจัดกำรจั
กิจกรรมการเรี
ยนรู ยนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๕

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้ และสร้ำงสรรค์
๒. กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม
กล้ำแสดงออกหรือแสดงควำม
คิดเห็น
๓. รักควำมเป็นไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. ขับร้อง และเคำะจังหวะเพลงรำ
วง เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด ได้อย่ำง
สวยงำม
๒. รำวงชำวบ้ำน เพลงใกล้เข้ำไปอีก
นิด
๓. ปฏิบัติท่ำรำตำมควำมหมำยของ
เพลงได้อย่ำงคล่องแคล่ว
ทักษะ
๑. กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๒. กำรคิดท่ำทำงเพลง

ขอบเขตเนื้อหา
- เคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบเพลง
รำวงชำวบ้ำน

๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนฝึกขับร้องเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๖. นักเรียนจับคู่จัดแถวเป็นรูปวงกลม ปฏิบัติท่ำรำเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๗. นักเรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติในเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๘. ครูนำแถบเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิดมำเปิดให้นักเรียนฟัง พร้อมสำธิตกำรตีโทน และให้นักเรียน
ปรบมือตำมจังหวะ นักเรียนร้องตำมครูทีละวรรค จนจบเพลง และร้องทั้งเพลงพร้อมกัน (ใบงำนที่
๐๑)
๙. ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด (ใบงำนที่ ๐๒)
๑๐. ครูนำแถบเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิดมำเปิดให้นักเรียนฟัง พร้อมสำธิตกำรร้องเพลง และให้นักเรียน
ปรบมือตำมจังหวะ
๑๑. ให้นักเรียนฝึกร้องเพลงและเคำะจังหวะตำมแผนภูมิเพลงรำวง เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
ขั้นสรุป
๑๒. แสดงท่ำรำเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๑๓. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป กิจกรรมที่เรียนมำกลุ่มรวบรวมใบงำนส่งครู

ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ครูสนทนำกับนักเรียนและได้เชื่อมโยงกำรเรียนรู้จำกกำรเรียนรำวงในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ขั้นสอน
๓. ครูเปิดเพลงรำวงในเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด และนักเรียนสนทนำกันเกี่ยวกับควำมหมำยและ
ควำมรู้สึกจำกกำรได้ฟังเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๔. ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด นักเรียนจับคู่บอกควำมหมำยของเพลงใกล้เข้ำไปอีก
นิด (ใบควำมรู้ที่ ๑)

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินกำรร้องเพลง กำรแสดงท่ำทำงประกอบ
เพลง
๒. ประเมินทักษะกำรสังเกต, กำรนำเสนอผลงำน
กำรคิดสร้ำงสรรค์ท่ำรำและปฏิบัติท่ำตำมมำตรฐำน,
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตกำรฝึกปฏิบัติและบันทึกในแบบกำร
สังเกตกำรณ์ปฏิบัติ
๒. กำรประเมินกำรร้องเพลง,แบบประเมินกำรปฏิบัติ
,ผลงำน-ใบงำน
เครื่องมือ
๑. ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒ ๒. สังเกตกำรปฏิบัติงำน
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่ำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติตำมใบงำน,
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อน
เรียนตำมเกณฑ์เท่ำกับผ่ำนขึ้นไป

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แถบบันทึกเสียงเพลงรำวง
- แผนภูมิเพลงรำวง เพลงใกล้เข้ำไปอีก
นิด
- เครื่องประกอบจังหวะ โทน ฉิ่ง กรับ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๑ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

บ ๘.๓/ผ ๕-๐๑
★ ★บ.๘.๓/ผ.๕.๐๑

ใบงานที่ ๐๑
การแสดงท่าทางประกอบเพลงราวง

คาชี้แจง
๑. ให้แต่ละกลุ่มฝึกร้องเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๒. ให้แต่ละกลุ่มฝึกทำท่ำประกอบเพลงประกอบเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
จำกกำรสำธิตของครู
๓. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม จับคู่ชำย-หญิง จัดแถวเป็นรูปวงกลมปฏิบัติท่ำ
รำ
เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด

๑๙๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิเพลงที่ ๐๑
เพลงราวงชาวบ้าน

รำวงชำวบ้ำน ท่ำรำที่ใช้จะไม่มีแบบแผนตำยตัว แต่จะนำท่ำจำกรำวงมำตรฐำนมำประกอบ
กำรรำ เช่น เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด หล่อจริงนะดำรำ ตำมองตำ เธอรำช่ำงน่ำดู เชิญชวน ยวนย่ำเหล
ช่อมำลี และเพลงลำ

เพลงใกล้เข้าไปอีกนิด
ใกล้เข้ำไปอีกนิด

ชิดชิดเข้ำไปอีกหน่อย

สวรรค์น้อย ๆ อยู่ในวงฟ้อนรำ

รูปหล่อเขำเชิญมำเล่น

เนื้อเย็นเขำเชิญมำรำ

มองมำนัยน์ตำหวำนฉ่ำ

มองมำนัยน์ตำหวำนฉ่ำ

มะ มำรำกับพี่นี่เอย

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๗

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
เรื่อง ภาษาท่าราในนาฏศิลป์
รายการ
ประเมิน
๑. กำรปฏิบัติ
ท่ำนำฏยศัพท์
ตำมที่
กำหนดให้

๔
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์ตำม
ที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและสวยงำม

๒. ควำมตั้งใจ มีควำมตั้งใจและ
ในกำร
สนใจในกำรฝึก
ฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจกรรม
ดีมำก
๓.ควำม
มีควำม
สนุกสนำน
กระตือรือร้นในกำร
เพลิดเพลิน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
กล้ำแสดงออก ดีมำก
๔. กำรให้
ควำมร่วมมือ
ภำยในกลุ่ม
ของตน

สมำชิกให้ควำม
สนใจและเข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม
ดีมำก

ค่าคะแนน

๓
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องและ
สวยงำม
มีควำมตั้งใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมดี

๒
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำงท่ำ
ตำมที่กำหนดให้ได้
ถูกต้องแต่ไม่
สวยงำม

มีควำมตั้งใจและ
สนใจในกำรฝึก
ปฏิบัติกิจกรรม
บำงครั้ง
มีควำม
มีควำม
กระตือรือร้นใน
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมดี
กิจกรรมเพียง
บำงครั้ง
สมำชิกให้ควำม
สมำชิกให้ควำม
สนใจและเข้ำร่วม สนใจและเข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่มดี กิจกรรมของกลุ่ม
เป็นบำงครั้ง

๑
ปฏิบัติท่ำ
นำฏยศัพท์บำง
ท่ำตำมที่
กำหนดให้
ไม่ถูกต้องและ
ไม่สวยงำม
ไม่มีควำมตั้งใจ
และสนใจใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
ไม่มีควำม
กระตือรือร้นใน
กำรฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ
สมำชิกในกลุ่ม
ไม่มีควำมสนใจ
และไม่เข้ำร่วม
กิจกรรมของกลุ่ม

เกณฑ์กำรประเมิน ๔ คะแนน ปฏิบัติได้ ดีมำก
๓ คะแนน ปฏิบัติได้ ดี
๒ คะแนน ปฏิบัติได้ พอใช้
๑ คะแนน ปฏิบัติได้แต่ควรปรับปรุง
นักเรียนที่ได้คะแนน ๑๒ คะแนนขึ้นไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ระดับคุณภำพ
คะแนน ๑๒-๑๖ ระดับ ๔ หมำยถึง ดีมำก คะแนน ๙-๑๑ ระดับ ๓ หมำยถึง ดี
คะแนน ๕-๖
ระดับ ๒ หมำยถึง พอใช้ คะแนน ๑-๔
ระดับ ๑ หมำยถึง ปรับปรุง
นักเรียนต้องได้ระดับดี ขึ้นไป ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

๑๙๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
ชื่อกลุ่มที่ถูกประเมิน...............................................................
คาชี้แจง กำเครือ่ งหมำย √ ช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกทีส่ ุด
หัวข้อ
๑. มีกำรวำงแผนกำรทำงำนกลุ่มและใช้บุคลำกรใน
กลุ่มในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม
๒. กำรนำเสนอเนื้อหำได้ถูกต้องและเหมำะสมกับเวลำ
๓. มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนกลุ่ม
๔. มีจินตนำกำร วิธีกำร รูปแบบ ในกำรนำเสนอ
ผลงำนได้แปลกใหม่และน่ำสนใจ
รวม
หมายเหตุ

๔ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๓ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๒ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๑ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้

๔

คะแนน
๓
๒

๑

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อกลุ่ม...................................................................
ผู้ประเมิน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๑๙๙

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ฟ้อนรำไทย เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สำระสำคัญของแผน
กำรรำวงมำตรฐำนเป็นศิลปะแห่งกำรฟ้อนรำให้เข้ำกับจังหวะหน้ำทับ ใช้ท่ำรำที่เป็นแบบฉบับ
มำตรฐำน ประดิษฐ์ท่ำรำโดยกรมศิลปำกรร่วมกับกรมประชำสัมพันธ์ ให้งดงำมถูกต้องตำมหลักนำฏศิลป์ไทย
ใช้กำรรำเป็นวงกลมหันหน้ำทวนเข็มนำฬิกำ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกำรนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
๒.๒ ครูควรศึกษำกำรรำวงมำตรฐำนให้ถูกต้องสวยงำม
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำมเป็นรำยกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
- แต่ละกลุ่มออกมำรำประกอบเพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด หน้ำชั้นเรียนเพื่อเป็นกำรสรุปกิจกรรมจำกใบ
ใบงาน
และเพื
่อแลกเปลี
่ยนความรู
งำน และเพื
่อแลกเปลี
่ยนควำมรู
้ 
- ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม นักเรียนส่งตัวแทน จับสลำก หัวข้อกิจกรรมใบงำนและรับใบงำน
- ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำมเป็นรำยกลุ่มกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม
- นักเรียนจับคู่บอกควำมหมำยของเพลงรำวง เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แถบบันทึกเสียงเพลงรำวง
- แผนภูมิเพลงรำวง เพลงใกล้เข้ำไปอีกนิด
- เครื่องประกอบจังหวะ โทน ฉิ่ง กรับ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลง
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- สังเกตกำรปฏิบัติงำน

๒๐๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๑

วัดและประเมินผล

ขั้นสรุป

ขั้นสอน

แนวกำรจัดดการเรี
กำรเรียยนการสอน
นกำรสอน
แนวการจั
ขั้นนำ

กิจกรรมกำรเรี
กิจกรรมการเรี
ยนรูย นรู้
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รำยปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. ครูเปิดเพลงรำวงมำตรฐำน (Ramwong) ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกำรรำวงมำตรฐำน
๓. ครูนำภำพกำรแสดงรำวงมำตรฐำนให้นักเรียนสนทนำถึงกำรชุดแสดงในภำพ”
๔. ครูเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ เรื่องประวัติควำมเป็นมำ รำวงมำตรฐำน
๕. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๖ คน แต่ละกลุ่มจับคู่เป็น ๓ คู่
๖. ฝึกรำตำมเพลง “งำมแสงเดือน” ท่ำสอดสร้อยมำลำ ตำมขั้นตอนดังนี้
- ดูกำรสำธิตจำกครู และฝึกทีละขั้นตอน โดยดูแผนภูมิท่ำรำประกอบ
- ฝึกทบทวนภำยในกลุ่ม ครูคอยแนะนำ ทีละกลุ่ม
๗. ครูให้นักเรียนจับคู่ นำแผนภูมิเพลง “งำมแสงเดือน” “เพลงคืนเดือนหงำย”มำให้นักเรียนอ่ำน และสนทนำเกี่ยวกับเนื้อเพลง
๘. ประกอบอย่ำงจังหวะ ครูนำแถบบันทึกเสียงมำเปิดให้นักเรียนฟัง พร้อมกับสำธิตกำรตีโทน ให้นักเรียนปรบมือตำมจังหวะและ
๙. เคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบอย่ำงอิสระ ครูให้นักเรียนจับคู่กันเป็นคู่ๆ (ชำย-หญิง) ร้องเพลงงำมแสงเดือน พร้อมฝึกรำวงตำมจังหวะ
๑๐. ครูคัดเลือกนักเรียนที่รำวงได้สวยงำมดี ๔ – ๕ คู่ มำสำธิตกำรรำวงเพลงงำมแสงเดือน เพลงคืนเดือนหงำย ให้เพื่อนๆ ดู อีกครั้งหนึ่ง
โดยให้เพื่อนๆ เป็นผู้ร้องเพลงและทำจังหวะประกอบ
๑๑. ครูคัดเลือกกลุ่มที่ปฏิบัติท่ำรำได้ถูกต้องสวยงำมมำรำวงประกอบเพลงงำมแสงเดือน ให้เพื่อน ๆ ชมอีกครั้งหนึ่ง
๑๒. ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจอีกครั้ง แล้วสรุปกิจกรรมร่วมกัน
๑๓. มอบหมำยกำรบ้ำนทำใบงำนที่ ๐๑ ฝึกซ้อมเพิ่มเติมที่บ้ำน หรือนอกเวลำเรียน
๑. ประเมินควำมรู้ประวัติควำมเป็นมำของรำวงมำตรฐำน
๒. ประเมินทักษะกำรขับร้องเพลง กำรแสดง ท่ำทำงประกอบเพลงรำวงมำตรฐำน
๓. ประเมินคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก รักควำมเป็นไทย

แนวการจัดการเรียนการสอน : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาวัฒนธรรม แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ฟ้อนราไทย
บูรณาการรายวิชาบูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒๐๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๔. ครูเชื่อมโยงกำรเรียนรู้ เรื่องประวัติควำมเป็นมำ รำวงมำตรฐำน (ใบควำมรู้ที่ ๑)
กิจกรรม กลุม่ ย่อย/คละชั้น
๕. ขับร้องเพลงงำมแสงเดือน ตำมแผนภูมิ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๖. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ ๖ คน แต่ละกลุ่มจับคูเ่ ป็น ๓ คู่
ความรู้
๑. ประวัติควำมเป็นมำ ขับร้องเพลง ๗. ฝึกรำตำมเพลง “งำมแสงเดือน” ท่ำสอดสร้อยมำลำ ตำมขั้นตอนดังนี้ (ใบควำมรู้ที่ ๒)
- ดูกำรสำธิตจำกครู และฝึกทีละขั้นตอน โดยดูแผนภูมิท่ำรำประกอบ
งำมแสงเดือน ได้ถูกต้อง
- ฝึกทบทวนภำยในกลุ่ม ครูคอยแนะนำ ทีละกลุ่ม
ทักษะ
๘. ครูให้นักเรียนจับคู่ นำแผนภูมิเพลง “งำมแสงเดือน” มำให้นักเรียนอ่ำน และสนทนำเกี่ยวกับ
๑. แสดงท่ำรำ ท่ำสอดสร้อยมำลำ ได้ เนื้อเพลง ประกอบอย่ำงจังหวะ (ใบควำมรู้ที่ ๓)
ถูกต้อง
๙. ครูนำแถบบันทึกเสียงมำเปิดให้นักเรียนฟัง พร้อมกับสำธิตกำรตีโทน ให้นักเรียนปรบมือตำม
จังหวะและเคลื่อนไหวร่ำงกำยประกอบอย่ำงอิสระ
๒. ขับร้องเพลงงำมแสงเดือน
๑๐. ครูให้นักเรียนจับคู่กันเป็นคูๆ่ (ชำย-หญิง) ร้องเพลงงำมแสงเดือน พร้อมฝึกรำวงตำมจังหวะ
๓. กำรแสดงท่ำรำวงมำตรฐำนเพลง
เพลง
งำมแสงเดือน
๑๑. ให้นักเรียนฝึกร้องตำมแผนภูมิเพลง และทำท่ำประกอบรำวงเพลงงำมแสงเดือน อย่ำงตำมกำร
คุณธรรม จริยธรรม
สำธิตของครู
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขั้นสรุป
๑. ใฝ่เรียนรู้ และสร้ำงสรรค์
๑๒. ครูคัดเลือกนักเรียนที่รำวงได้สวยงำมดี ๔ – ๕ คู่ มำสำธิตกำรรำวงเพลงงำมแสงเดือน
๒. กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม
เพลงคืนเดือนหงำย ให้เพื่อนๆ ดู อีกครั้งหนึ่ง โดยให้เพื่อนๆ เป็นผู้รอ้ งเพลงและทำจังหวะประกอบ
๑๓. ครูคัดเลือกกลุม่ ที่ปฏิบตั ิท่ำรำได้ถูกต้องสวยงำมมำรำวงประกอบเพลงงำมแสงเดือน
กล้ำแสดงออกหรือแสดงควำม
เพลงคืนเดือนหงำย ให้เพื่อน ๆ ชมอีกครั้งหนึ่ง ทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจอีกครั้ง แล้วสรุป
คิดเห็น
กิจกรรมร่วมกัน
๓. รักควำมเป็นไทย

ขั้นนา
ขอบเขตเนื้อหา
- ประวัติควำมเป็นมำรำวงมำตรฐำน ๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
- กำรขับร้องเพลงและแสดงท่ำทำง ๒. ครูเปิดเพลงรำวงมำตรฐำน (Ramwong) ให้นักเรียนฟัง แล้วสนทนำกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง
กำรรำวงมำตรฐำน
ประกอบเพลงงำมแสงเดือน
ขั้นสอน
- กำรเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ
๓. ครูนำภำพกำรแสดงรำวงมำตรฐำนให้นักเรียนสนทนำถึงกำรชุดแสดง

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินประวัติควำมเป็นมำของรำวงมำตรฐำน
๒. ประเมินทักษะกำรสังเกต,กำรขับร้องเพลง
กำรแสดงท่ำทำงประกอบเพลงรำวงมำตรฐำน
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๔. ทดสอบหลังเรียน
วิธีการ
๑. กำรสังเกตกำรฝึกปฏิบัติและบันทึกในแบบกำร
สังเกตกำรณ์ปฏิบัติ
๒. กำรประเมินกำรร้องเพลง,แบบประเมินกำรปฏิบัติ
,ผลงำน-ใบงำน
เครื่องมือ
๑. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน ๒. แบบทดสอบ
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่ำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติตำมใบงำน,
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ตำมเกณฑ์เท่ำกับผ่ำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แถบบันทึกเสียงเพลงรำวงมำตรฐำน
- แผนภูมิเพลงงำมแสงเดือน
- เครื่องเคำะจังหวะ เช่น โทน ฉิ่ง กรับ
- ภำพถ่ำยกำรแสดงรำวงมำตรฐำน
- ใบควำมรู้ที่ ๑ เรื่อง ประวัติควำมเป็นรำวงมำตรฐำน
- ใบควำมรู้ที่ ๒ รำวงมำตรฐำน เพลงงำมแสงเดือน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรฝึกปฏิบัตินำฏศิลป์ไทย ชุด
รำวงมำตรฐำน

แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง ฟ้อนราไทย
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

★ ★ บ ๘.๓/ผ ๖-๐๑
บ.๘.๓/ผ๖.๐๑

ใบงานที่ ๐๑
การฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย

คาชี้แจง
๑.
๒.
๓.
๔.

นักเรียนจับคู่ ชำย หญิง
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมท่ำรำเพลงงำมแสงเดือน
นักเรียนปฏิบัติท่ำรำ เพลงงำมแสงเดือน จำกกำรสำธิตของครู
นักเรียนฝึกแสดงท่ำทำงจนคล่องแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๓

ใบความรู้สาหรับครูที่และนักเรียน ๑
ประวัติความเป็นมาราวงมาตรฐาน
ประวัติความเป็นมาของราวงมาตรฐาน

ราวง (Ramwong) เป็นกำรละเล่นของชำวบ้ำนที่ร่วมเล่นกันเพื่อควำมสนุกสนำนและควำมสำมัคคี
แต่เดิมเรียกว่ำ “ราโทน” เนื่องจำกใช้โทนตีประกอบจังหวะในกำรรำ ต่อมำเพิ่มกรับและ ฉิ่ง แต่ยังไม่มีกำร
ขับร้องประกอบในกำรรำ คงรำไปตำมจังหวะโทนอย่ำงเดียว ลักษณะกำรรำโทนรำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลม
ใช้ท่ำรำง่ำย ๆ สุดแท้แต่ใครจะรำหรือทำท่ำใด ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ ขอเพียงแต่ย่ำเท้ำให้ลงตำมจังหวะโทน
ต่อมำกำรเล่น “ราโทน” ได้พัฒนำมำเป็น“ราวง” ลักษณะกำรรำวง คือ มีโต๊ะตั้งกลำงวง ชำย – หญิง
รำเป็นคู่ ๆ เดินเป็นวงกลมอย่ำงมีระเบียบ แต่ยังคงยึดจังหวะโทนเป็นหลัก มีกำร ขับร้องเพลงประกอบในกำร
รำ เรียกว่ำ “ราวงพื้นบ้าน” กำรรำวงนี้นิยมเล่นในงำนเทศกำล หรือเล่นกันเองด้วยควำมสนุกสนำน เนื้อหำ
สำระของเพลงรำวงพื้นเมือง นอกจำกให้ควำมบันเทิงแล้วยังสอดแทรกอำรมณ์ ควำมรู้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช่น เพลงช่อมำลี เธอรำช่ำงน่ำดู หล่อจริงนะดำรำ ตำมองตำ ยวนยำเหล ใกล้เข้ำไปอีกนิด ฯลฯ
ต่อมำในสมัยรัฐบำล จอมพล ป. พิบูลสงครำม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มอบหมำยให้กรมศิลปำกร ปรับปรุง
กำรเล่นรำวงพื้นบ้ำน ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบฉบับอันดีงำมของนำฏศิลป์ไทยและเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์
ศิลปะกำรละเล่นพื้นเมือง กรมศิลปำกรจึงแต่งบทร้องและทำนองเพลงขึ้นใหม่ ๔ เพลง คือ งำมแสงเดือน
ชำวไทย คืนเดือนหงำย และรำมำซิมำรำ พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบกำรเล่นรำวง
มำเป็นวงปี่พำทย์หรือวงดนตรีสำกล
บทเพลงรำวงมำตรฐำนนี้ ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ได้แต่งบทร้องอีก ๖ เพลง คือ ดวงจันทร์
วันเพ็ญ ดอกไม้ของชำติ หญิงไทยใจงำม ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ยอดชำยใจหำญ และ บูชำนักรบ
ผู้คิดประดิษฐ์ท่ำรำประกอบเพลงรำวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้น คือ คณะอำจำรย์ด้ำนนำฏศิลป์ของ
กรมศิลปำกร ได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่ำรำให้งดงำมถูกต้องตำมหลักนำฏศิลป์ กำหนดให้เป็นแบบมำตรฐำน
ผู้คิดประดิษฐ์ท่ำรำของรำวงมำตรฐำน คือ หม่อมต่วน (นำงศุภลักษณ์ ภัทรนำวิก) ครูมัลลี คงประภัทร์
ครูลมุล ยมะคุปต์ และครูผัน โมรำกุล ต่อมำได้มีกำรนำรำวงนี้ไปสลับกับวงลีลำศ ทำให้ชำวต่ำงประเทศรู้จัก
รำวง เพื่อให้ประชำชนชำวไทยได้เล่นกันแพร่หลำย และมีแบบแผนอันเดียวกัน กรมศิลปำกรจึงเรียกว่ำ
“ราวงมาตรฐาน”
วิธีเล่นราวงมาตรฐาน
๑. แสดงเป็นคู่ ชำย – หญิง จะใช้กี่คู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถำนที่
๒. ก่อนเริ่มรำ หญิง – ชำย ทำควำมเคำรพกันด้วยกำรไหว้ หรือ หญิงพนมมือไหว้ ชำยโค้ง
๓. ก่อนรำแต่ละเพลง ดนตรีนำ ๑ วรรค เพื่อให้กำรเดินเท้ำในจังหวะแรกพร้อมเพรียงกัน
๔ มีควำมพร้อมเพรียงในกำรรำ ระยะคู่ไม่ห่ำงหรือชิดกันเกินไป
๕. ใช้ท่ำรำตำมที่กำหนดไว้ในแต่ละเพลง พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะออกจำกวงรำ

๒๐๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

การแต่งกายราวงมาตรฐาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๕

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๒
ราวงมาตรฐาน เพลงงามแสงเดือน
ความหมาย คือยำมที่แสงจันทร์ส่องมำยังโลกทำให้โลกนี้ดูสวยงำม ผู้คนมำเล่นรำวงยำมแสงจันทร์ส่องมี
ควำมงดงำมด้วย
ท่าราสอดสร้อยมาลา
ผู้หญิงจีบมือซ้ำยที่ระดับหัวเข็มขัด (สะดือ) มือขวำตั้งวงสูง
ระดับหำงคิ้ว ผู้ชำยทำท่ำเดียวกัน แต่มือที่ตั้งวงสูงระดับแง่ศีรษะ
ตั้งแถวเป็นวงกลม แล้วเดินตำมวง วิธีกำรสอดมือ เริ่มต้นจำกมือซ้ำย
ที่อยู่หน้ำท้อง เลื่อนมือจีบให้ห่ำงออกจำกตัวเล็กน้อย แล้วแบมือ
ออกหงำยลง พลิกข้อมือขึ้นตั้งวง มือขวำที่ตั้งวงอยู่เลื่อนกลับลงมำ
จีบระดับหน้ำท้องเหมือนเดิม ฝึกปฏิบัติทั้งมือซ้ำยและขวำสลับกัน
จนชำนำญ เป็นท่ำสอดสร้อยมำลำ ศีรษะเอียงข้ำงมือจีบเสมอ
โดยนับกำรก้ำวเท้ำ ๘ ครั้ง จึงเปลี่ยนมือ ๑ ครั้ง นับจังหวะที่ ๑ –
๔ เปลี่ยนท่ำทีหนึ่ง เปลี่ยนมืออยู่ในลักษณะเดิม ทำเช่นนี้สลับกันไปจนจบเพลงรวมแล้วจะเปลี่ยนมือได้ ๔
้ง ้งเมืเมื่อมำถึ
๔ครัครั
่อมาถุงเพลงตอนที
งเพลงตอนที่ว่ำ่วา เราเลนกันเพื่อสนุก ใหผูหญิงซายหันแลวเปลี่ยนมือ เดินไปในครึ่งวงกลม
เรำเล่
นเพื่อแล
สนุวกเปลีให้่ยผนมืู้หญิออีงซ้กำครัยหั้งในเนื
นแล้ว้อเปลี
่ยนมือ เดิ
ไปในครึ
หวะ นแล้
่ยนมืออีก
ใน
๔ นจักังหวะ
เพลงตอนที
่วานขอให
เลน่งฟวงกลมใน
อนรํา แลว๔กลัจับงมาเดิ
ในทวเปลี
าวงกลม
ครั้งในเนื
ตามเดิ
ม ้อเพลงตอนที่ว่ำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ แล้วกลับมำเดินในท่ำวงกลมตำมเดิม

หมายเหตุ

๒๐๖

เท้ำที่ก้ำวกับมือจีบต้องเป็นข้ำงเดียวกัน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนภูมิเพลงที่ ๐๑

เพลงงำมแสงเดือน
คำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์)
ทำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
งำมแสงเดือนมำเยือนส่องหล้ำ
งำมใบหน้ำเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)
เรำเล่นกันเพื่อสนุก
เปลือ้ งทุกข์มิวำยระกำ
ขอให้เล่นฟ้อนรำ
เพื่อสำมัคคีเอย

เพลงราวงมาตรฐานมี ๑๐ เพลง ๑๔ ท่า เพลงงามแสงเดือน-ท่าราที่ใช้ ท่าสอดสร้อยมาลา

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๗

ชื่อกลุ่มที่ถูกประเมิน...............................................................
คาชี้แจง กำเครือ่ งหมำย √ ช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกทีส่ ุด
หัวข้อ
๑. มีกำรวำงแผนกำรทำงำนกลุ่มและใช้บุคลำกรใน
กลุ่มในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม
๒. กำรนำเสนอเนื้อหำได้ถูกต้องและเหมำะสมกับเวลำ
๓. มีควำมสำมัคคีในกำรทำงำนกลุ่ม
๔. มีจินตนำกำร วิธีกำร รูปแบบ ในกำรนำเสนอ
ผลงำนได้แปลกใหม่และน่ำสนใจ
รวม
หมายเหตุ

๔ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๓ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๒ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้
๑ คะแนน หมำยถึง นำเสนอได้

๔

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

ลงชื่อกลุ่ม...................................................................
ผู้ประเมิน

๒๐๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คะแนน
๓
๒

๑

แบบทดสอบหลั
แบบทดสอบหลังเรีงเรียยนน
หน่หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้บ้บูรณาการที
ูรณาการที่ ๘่ ๘ สุสุนนทรีทรียยศิศิลลป์ป์ หน่หน่ววยย่ยย่ออยทียที่ ๓่ ๓ ลีลีลลาศิาศิลลป์ป์ไทย
ไทย
ชัชั้น้นประถมศึ
ประถมศึกกษาปี
ษาปีทที่ ๒ี่ ๒ จจานวน
านวน๑๐
๑๐ ข้ข้ออ๑๐
๑๐ คะแนน
คะแนน
คคาชีาชี้แ้แจงจง ให้ให้นนักักเรีเรียนท
ยนทำเครื
ำเครื่อ่องหมำย
งหมำยทัทับบตัตัวอัวอักกษรหน้
ษรหน้ำคำคำตอบที
ำตอบที่ถ่ถูกูกต้ต้อองทีงที่ส่สุดุดเพีเพียงค
ยงคำตอบเดี
ำตอบเดียวยว
๑.๑.ข้ข้ออใดไม่
ใดไม่ใช่ใช่ลลักักษณะงำนศิ
ษณะงำนศิลลปะพื
ปะพื้น้นบ้บ้ำนำน
ข.ข.

ข.ข.

ค.ค.

๒.๒.ถ้ถ้ำนัำนักกเรีเรียนได้
ยนได้มมีโอกำสไปทั
ีโอกำสไปทัศศนศึนศึกกษำภำคเหนื
ษำภำคเหนืออนันักกเรีเรียนจะซื
ยนจะซื้อ้องำนศิ
งำนศิลลปะพื
ปะพื้น้นบ้บ้ำนใดมำฝำกคุ
ำนใดมำฝำกคุณณแม่แม่
ทีที่เป็่เป็นนงำนศิ
งำนศิลลปะพื
ปะพื้น้นบ้บ้ำนของภำคเหนื
ำนของภำคเหนืออ
ก.ก. ร่มร่มบ่บ่ออสร้สร้ำงำง
ข.ข. ผ้ผ้ำไหมมั
ำไหมมัดดหมีหมี่ ่
ค.ค. โมบำยปลำตะเพี
โมบำยปลำตะเพียนยน
๓.๓.ข้ข้ออใดไม่
ใดไม่ใช่ใช่เหตุ
เหตุผผลทีลที่ท่ทำให้
ำให้เกิเกิดดงำนศิ
งำนศิลลปะในท้
ปะในท้อองถิงถิ่น่น
ก.ก. เพืเพื่อ่อผลิผลิตตของใช้
ของใช้ในครั
ในครัวเรืวเรืออนน
ข.ข. เพืเพื่อ่อผลิผลิตตอำหำรบริ
อำหำรบริโภคในครอบครั
โภคในครอบครัว ว
ค.ค. เพืเพื่อ่อผลิผลิตตสิสิ่งของที
่งของทีใช้ใช้ในกิ
ในกิจกรรมทำงศำสนำ
จกรรมทำงศำสนำ
๔.๔. ถ้ถ้ำชุำชุมมชนของนั
ชนของนักกเรีเรียนมี
ยนมีไม้ไม้ไผ่ไผ่จำนวนมำก
จำนวนมำก นันักกเรีเรียยนควรจะเรี
นควรจะเรียนรู
ยนรู้ก้กำรสร้
ำรสร้ำงงำนศิ
ำงงำนศิลลปะท้
ปะท้อองถิงถิ่น่นในใน
ข้ข้ออใดใด
ก.ก. กำรปั
กำรปั้น้นตุตุ๊ก๊กตำชำววั
ตำชำววัง ง
ข.ข. กำรทอผ้
กำรทอผ้ำ ำ
ค.ค. กำรสำนกระติ
กำรสำนกระติบบข้ข้ำวำว

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๐๙

๕. โน้ตตัวใดมีเสียงต่ำสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ฟำ
๖. สัญลักษณ์โน้ตตัวใดมีระดับเสียงสูงสุด
ก. เร
ข. โด
ค. ที
๗. ข้อใดเป็นตัวกำหนดว่ำแต่ละบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ก. โน้ตเพลง
ข. ผู้ฟังดนตรี
ค. ผู้เล่นดนตรี
๘. ท่ำรำเพลงคืนเดือนหงำยกับเพลงงำมแสงเดือนต่ำงกันอย่ำงไร
ก. กำรตั้งวง
ข. กำรย่ำเท้ำ
ค. กำรจีบมือ
๙. ข้อใดไม่ใช่ท่ำรำของรำวงมำตรฐำน
ก. รำเหย่ย
ข. รำส่ำย
ค. สอดสร้อยมำลำ
๑๐. ข้อใดเป็นเพลงรำวงมำตรฐำน
ก. เพลงนกน้อย
ข. เพลงตะลุ่มโปง
ค. เพลงคืนเดือนหงำย

๒๑๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ ลีลาศิลป์ไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ค
ก
ข
ค
ข

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ก
ข
ก
ค

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๑

หนวยยอยที่ ๔
ภูมิใจในงานศิลป



ใบสรุปหนาหน่
าหนวยย่
วยยอยอย
ใบปะหน้

หน่วยย่อยที่ ๔ ชื่อหน่วยย่อย ภูมิใจในงานศิลป์
จำนวนเวลำเรียน ๖ ชั่วโมง

จำนวนแผนกำรเรียนรู้ ๓ แผน

สาระสาคัญของหน่วย
ศิลปะท้องถิ่น ศิลปะไทย ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย นำฏศิลป์พื้นเมือง และนำฏศิลป์ไทย เป็นงำน
ศิลป์ในชีวิตประจำวันมีคุณค่ำและควำมสำคัญ เป็นฝีมือและควำมชำนำญของคนในท้องถิ่นซึ่งควรอนุรักษ์
ให้ยั่งยืนสืบไป
มาตรฐานตัวชี้วัด
มฐ. ศ ๑.๒
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒
มฐ. ศ ๒.๒
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒
มฐ. ศ ๓.๒
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ท ๑.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒
มฐ. ท ๒.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒,๓
มฐ. ส ๔.๒
ตัวชี้วัด ป.๒/๑,๒
มฐ. พ ๓.๑
ตัวชี้วัด ป.๒/๑
ลาดับการเสนอแนวคิดหลัก
งำนศิลป์ในชีวิตประจำวันมีคุณค่ำและควำมสำคัญเป็นฝีมือและควำมชำนำญของคนในท้องถิ่น ซึ่งควรอนุรักษ์
ศิลปะท้องถิ่น ศิลปะไทยและกำรอนุรักษ์


ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย และกำรอนุรักษ์


นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย และกำรอนุรักษ์
โครงสร้างของหน่วย
แผนที่
๑
๒
๓

ชื่อแผน

ศิลปะและอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้ำนและกำรอนุรักษ์
นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทยและกำรอนุรักษ์

เวลา
๒ ช.ม.
๒ ช.ม.
๒ ช.ม.

หมายเหตุ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๕







โครงสร้
างแผนการจั
ยนรู
้ขวองหน่
วยการเรี
ยนรู้บหน่
ูรณาการ
๘ศิลยสุป์ศินลทรี
โครงสร้
างแผนการจั
ดการเรี
ยนรูดย้ขการเรี
วยการเรี
ยนรู
วยทีวยที
่ ๘หน่
โครงสร้
างแผนการจั
ดการเรี
นรูองหน่
้ของหน่
ยการเรี
ย้บนรููรณาการ
้บูรณาการ
หน่
่ ๘สุนวยที
สุทรีนย่ ทรี
ป์ ยศิลป์

ภูมิใลจในงานศิ
หน่หน่
วยย่วอยย่ยทีหน่
่ ๔วยย่
ป์ลป์ ลป์
อยที
่ ๔ภูอมยที
ภูิใจในงานศิ
ม่ิใ๔จในงานศิ

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยที่ ๘ สุนทรียศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
่ ๑ ศิลปะและการอนุ
แผนที
่ ๑ ศิ่ ๑ลแผนที
ปะและการอนุ
รักษ์รักษ์ รักษ์
แผนที
ศิลปะและการอนุ
ควำมส
ำคัลญปะในชี
ของงำนศิ
ลวิตปะในชี
- ควำมส
ำคั-ญำคัของงำนศิ
วิตประจ
ำวันวำวัิตนประจำวัน
- ควำมส
ญของงำนศิ
ลปะในชี
ประจ
- กำรนำเสนอผลงำน
- กำรน
ำเสนอผลงำน
- กำรน
ำเสนอผลงำน

แผนที่ ๑ ศิลปะและการอนุรักษ์
- ควำมสำคัญของงำนศิลปะในชีวิตประจำวัน
- กำรนำเสนอผลงำน

หน่
หน่หน่
วยย่วยย่
อยที
่ ว๔ยย่
อยที
่ ๔อยที่ ๔
ภูมิใจในงานศิ
เรื่อเรืง่องภูมภูเรืิใจในงานศิ
ลป์ลป์ ลป์
ม่อิใงจในงานศิ
เวลา
่วโมง๖ ชั่วโมง
เวลา๖ ชั๖เวลา
หน่ชั่ววโมง
ยย่อยที่ ๔

เรื่อง ภูมิใจในงานศิลป์
เวลา ๖ ชั่วโมง

พื้นบ้านและการอนุ
แผนที
่ ๒ ่ ๒แผนที
ดนตรี
พ่ ๒ื้นพบ้ดนตรี
รักษ์รักษ์ รักษ์
แผนที
ดนตรี
ื้นานและการอนุ
บ้านและการอนุ

-

ดนตรี
พื้นบ้พ- ำื้นดนตรี
นบ้ำน พื้นบ้ำน
- ดนตรี
กำรอนุ
รัก-ษ์รดักกำรอนุ
นตรี
พรื้นักบ้พษ์ำื้นดนบ้นตรี
- กำรอนุ
ษ์ดนตรี
ำน พื้นบ้ำน

แผนที่ ๒ ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์

เมืลอป์งลไทยและการอนุ
นาฏศิ
ลป์ไทยและการอนุ
แผนที
่ ๓ ่ ๓แผนที
นาฏศิ
ล่ ๓ป์ลพนาฏศิ
รักษ์รักษ์ รักษ์
แผนที
นาฏศิ
ป์ื้นพเมืื้นอเมืลง ป์อนาฏศิ
งพื้นนาฏศิ
ป์ไทยและการอนุ

-

- กำรแสดงนำฏศิ
กำรแสดงนำฏศิ
ลป์ไลทย
- กำรแสดงนำฏศิ
ป์ไทย ลป์ไทย
- ่มกำรแสดงที
่มีคกำรอนุ
่ ุณค่รำักแก
ษ์ู่สใังห้คมไทยตลอดไป
อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
กำรแสดงที
ีค่ ุณ่มีคค่่ ุณ
ำแก
ษ์รใักกำรอนุ
ห้ษ์อใยูห้่คอู่สรยูังก่คคมไทยตลอดไป
- กำรแสดงที
ค่ำกำรอนุ
แก
- หลักกำรชมนำฏศิ
หลั
กำรชมนำฏศิ
ลป์ไลทย
- กหลั
กกำรชมนำฏศิ
ป์ไทย ลป์ไทย

- ดนตรีพื้นบ้ำน
- กำรอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้ำน

๒๑๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

แผนที่ ๓ นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์

- กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
- กำรแสดงที่มีค่ ุณค่ำแกกำรอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
- หลักกำรชมนำฏศิลป์ไทย



คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ศิลปะและกำรอนุรักษ์ เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
กำรอนุรักษ์ศิลปะในท้องถิ่น เป็นกำรรักษำศิลปกรรมในท้องถิ่นทุกภูมิภำค อันเป็นวัฒนธรรมของ
ชำติไทย เช่น ภำพฝำผนัง พระพุทธรูป งำนปั้น งำนแกะสลัก งำนทอผ้ำ จักสำนไม้ไผ่ โดยกำร
บำรุงรักษำมิให้เสื่อมสลำย กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้เห็นคุณค่ำของศิลปกรรมและกำรสืบทอดให้คงอยู่
เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลังต่อไป
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
๒.๒ ครูควรหำงำนศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่นมำเป็นตัวอย่ำง
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนำภำพที่มีงำนศิลปะอยู่มำให้นักเรียนดู พร้อมให้นักเรียนสังเกตภำพ
- ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงงำนศิลปะในชุมชนที่นักเรียนพบเห็น
- จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓ คน ครูอธิบำยถึงงำนศิลปะในชุมชน นักเรียนทำกิจกรรมใบงำนที่ ๐๑
- ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำน
- ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยงำนศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ครูอธิบำยเพิ่มเติมถึง
ควำมสำคัญและกำรอนุรักษ์
๑. การเตรียมสื่อและวัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- ใบงำน
- ใบควำมรู้
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบควำมรู้ที่ ๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๗

๒๑๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

วัดและประเมินผล

๑. กำรทำใบงำน ๐๑
๒. สังเกตกำรร่วมตอบคำถำม

๖. ครูนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เรื่องศิลปะและกำรอนุรักษ์

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

๓. ครูนำภำพที่มีงำนศิลปะอยู่มำให้นักเรียนดู พร้อมให้นักเรียนสังเกตภำพ
๔. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงงำนศิลปะในชุมชนที่นักเรียนพบเห็น
๕. จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ ๓ คน ครูอธิบำยถึงงำนศิลปะในชุมชน นักเรียนทำกิจกรรมใบงำนที่ ๐๑
(ชั่วโมงที่ ๒)
๖. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำน
๕. ครูนักเรียนร่วมกันอภิปรำยงำนศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ครูอธิบำยเพิ่มเติมถึงควำมสำคัญ
และกำรอนุรักษ์

ขั้นนำ

กิจกิกรรมการเรี
จกรรมกำรเรียนรู
ยนรู ้
(ชั่วโมงที่ ๑)
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยย่อยที่ ๔ เรื่อง ภูมิใจในศิลป์

แนวการจั
แนวกำรจัดดการเรี
กำรเรียนรู ้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ : หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ศิลปะและอนุรักษ์
บูรณาการรายวิชาศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒



ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๑๙

ขอบเขตเนื้อหา
- ควำมสำคัญของงำนศิลปะใน
ชีวิตประจำวัน
- กำรนำเสนอผลงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. ใบควำมรู้สำหรับครูและนักเรียนที่
๑ กำรอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
๒. ใบงำนที่ ๐๑ งำนศิลปะในชุมชน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ผลงำนจำกใบงำนที่ ๐๑
๒. กำรนำเสนอผลงำน
การวัดและประเมินผล
๑.
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องควำมสำคัญ
และกำรอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
๒. ประเมินทักษะกำรวำดภำพ
๒.
๓. คุณธรรมจริยธรรมควำมมุ่งมั่นใน
๓.
กำรทำงำน ควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน ควำม
ภำคภูมิใจในศิลปะ
วิธีการ
๑. ตรวจแบบทดสอบ
๒. ตรวจใบงำน
๓. สังเกตกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
เครื่องมือ
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แบบสังเกตกำรปฏิบัติงำนของ
นักเรียน
เกณฑ์การประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กำหนด

แผนการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ศิลปะและการอนุรักษ์
บูรณาการรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

(ชั่วโมงที่ ๑) ขั้นนา
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
๒. ทดสอบก่อนเรียน หน่วยย่อยที่ ๔ เรื่อง ภูมิใจในงำนศิลป์
๓. ครูนำภำพที่มีงำนศิลปะอยู่มำให้นักเรียนดู พร้อมให้นักเรียนสังเกตภำพ
ขั้นสอน
๔. ครูอธิบำยถึงงำนศิลปะที่พบในชุมชนต่ำง ๆ เช่น ภำพฝำผนังวัด พระพุทธรูป
งำนปั้น งำนแกะสลัก งำนทอผ้ำ งำนสำนไม้ไผ่ ฯลฯ และอธิบำยวิธีกำรอนุรักษ์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ศิลปะท้องถิ่น นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ที่ ๑
ความรู้
๕. ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ ๓ คน แต่ละกลุ่มทำกิจกรรม
๑. รู้ควำมสำคัญของงำนศิลปะใน
ใบงำนที่ ๐๑ วำดภำพงำนศิลปะที่พบเห็นในชุมชนของนักเรียน พร้อมเขียนชื่อ
ชีวิตประจำวัน
และวิธีอนุรักศิลปะด้ำนทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
๒. รู้จักชื่องำนศิลปะในท้องถิ่น
(ชั่วโมงที่ ๒)
ทักษะ
๖. ครูทบทวนใบงำนที่ ๐๑ ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน
๑. กำรวำดภำพในท้องถิ่น
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงงำนศิลปะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น
๒. กำรเขียนชื่องำนศิลปะในท้องถิ่น
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน กำรจักสำนงำนไม้ไผ่ กำรปั้นดิน และอื่น ๆ ว่ำมีควำมสำคัญต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงไร
ขั้นสรุป
พึงระสงค์
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ เรื่องศิลปะและกำรอนุรักษ์
๑. มีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๒. มีควำมใฝ่เรียนรู้
๓. มีควำมภำคภูมิใจในงำนศิลปะไทย



แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. นักเรียนควรเลือกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีในท้องถิ่น เพรำะเหตุใด
ก. หำซื้อง่ำย รำคำไม่แพง
ข. แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
ค. ทันสมัย มีบริกำรส่งสินค้ำ
๒. ถ้ำนักเรียนไปเที่ยวชมงำนเทศกำรแห่เทียนพรรษำที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร
ก. นำชิ้นส่วนเทียนพรรษำไปไว้ที่บ้ำน
ข. วิ่งเล่นขวำงทำงขบวนแห่
ค. ไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเทียนพรรษำ
๓. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะท้องถิ่นของประเทศไทย
.

ก.

ข.

๔. ภำษำที่ใช้ในบทเพลงพื้นบ้ำนภำคใต้คือภำษำใด
ก. ภำษำโบรำณลำว
ข. ภำษำไทย
ค. ภำษำยำวี
๕. ดนตรีมีควำมสำคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่ำงไร
ก. ทำให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี
ข. ทำให้กำรจัดกิจกรรมมีควำมสนุกสนำน
ค. ทำให้มนุษย์มีสุขภำพกำยที่แข็งแรง

๒๒๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ค.

๖. ดนตรีพื้นบ้ำนภำคกลำงแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด
ก. ควำมแข็งแรงของคนในท้องถิ่น
ข. ควำมสวยงำมของเครื่องดนตรี
ค. ควำมมีน้ำใจและรักสนุก
๗. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่ทำให้กำรละเล่นพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
ก. ประเพณี
ข. ศำสนำ
ค. เศรษฐกิจ
๘. กำรแสดงบทบำทสมมติไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ควำมพร้อมทำงอำรมณ์
ข. ควำมพร้อมทำงร่ำงกำย
ค. ควำมพร้อมทำงฐำนะ
๙. กำรแสดงควำมสงสัยว่ำได้กลิ่นแปลกๆ ต้องทำอย่ำงไร
ก. เอำมือพัดที่ปำก
ข. ทำจมูกฟุดๆ ฟิดๆ
ค. ทำตำขยับๆ ขยิบ
๑๐. ระบำมำตรฐำน หมำยถึงข้อใด
ก. ระบำแบบดั้งเดิม
ข. ระบำเบ็ดเตล็ด
ค. ระบำที่ปรับปรุงขึ้นมำใหม่

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๑

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๒๒๒

ก
ค
ค
ค
ข

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ค
ค
ข
ก

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๑-๐๑
๘.๑/
ผ๑-๐๑

คาชี้แจง

คาชี้แจง

ใบงานที่ ๐๑
วาดภาพงานศิลปะที่พบเห็นในชุมขน

บ บ ๘.๔/ผ๑-๐๑
บ บ[บ
๘.๑/ผ๑-๐๑

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๓ คน
๒. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มระดมควำมคิดเห็นว่ำงำนศิลปะที่มีอยู่ในชุมชนของ
นักเรียนมีอะไรบ้ำง แล้ววำดภำพลงในกรอบ
๓. เขียนชื่อภำพพร้อมบอกวิธีกำรอนุรักษ์งำนศิลปะ
๔. ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำน

(แนวคำตอบ)
ใบงานที่ ๐๑
ศิลปะท้องถิ่นและการอนุรักษ์

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๓ คน

สมำชิกในกลุ่ม
ชื่อ ...................................................................................................... เลขที่ ....................... ชั้น ....................
ชื่อ ...................................................................................................... เลขที่ ....................... ชั้น ....................
ชื่อ ...................................................................................................... เลขที่ ....................... ชั้น ....................

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๓

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๑-๐๑
๘.๑/

คาชี้แจง

(แนวคำตอบ)
ผ๑-๐๑
ใบงานที่ ๐๑
ศิลปะท้องถิ่นและการอนุรักษ์

๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ ๓ คน
๒. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มระดมควำมคิดเห็นว่ำงำนศิลปะที่มีอยู่ในชุมชนของ
นักเรียนมีอะไรบ้ำง แล้ววำดภำพลงในกรอบ
๓. เขียนชื่อภำพพร้อมบอกวิธีกำรอนุรักษ์งำนศิลปะ
๔. ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำน

ชือ่ ภาพ
อ่ำงน้ำลำยมังกร
วิธีอนุรักษ์ ๑. ฝึกปั้นอ่ำงลำยมังกรเมื่อมีโอกำส
๒. ซื้ออ่ำงลำยมังกรไว้ใช้ในบ้ำน
๓. เผยแพร่ให้คนท้องถิน่ อื่นรู้จัก

๒๒๔

บ บ ๘.๔/ผ๑-๐๑
บ บ[บ
๘.๑/ผ๑-๐๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูและนักเรียนที่ ๑
เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
ผลงำนศิลปะในท้องถิ่นของไทยถือเป็นของทีม่ ีคุณค่ำ เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ควร
หวงแหนรักษำไว้ เรำควรช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นไว้ โดยอำจใช้วิธีต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ถ้ำมีโอกำสที่จะเรียนรู้กำรทำผลงำนศิลปะท้องถิ่น ควรศึกษำและเรียนรู้จนสำมำรถ
สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะได้ เพื่อจะได้สืบสำนผลงำนศิลปะของท้องถิ่นต่อไป
๒. สนับสนุนผลงำนศิลปะโดยกำรอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงำนศิลปะในท้องถิ่นตำม
ควำมเหมำะสม
๓. บันทึกเกี่ยวกับผลงำนศิลปะชิ้นต่ำง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อไว้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำต่อไป
๔. ไม่ทำลำยผลงำนศิลปะต่ำง ๆ ในท้องถิ่น
๕. เข้ำร่วมกิจกรรมแสดงผลงำนศิลปะหรือกิจกรรมอนุรักษ์ผลงำนศิลปะ
๖. หำกพบรอยชำรุดของผลงำนศิลปะให้แจ้งหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
เพื่อดำเนินกำรแก้ไขต่อไป
๗. เผยแพร่ผลงำนศิลปะให้เป็นที่รู้จักแก่คนท้องถิ่นอื่น ๆ
๘. เห็นคุณค่ำของผลงำนศิลปะในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญำของคนในท้องถิ่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๕

แบบสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียน

คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมำย / ลงในช่องคะแนนกำรปฏิบัติงำนของนักเรียน
โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนกำรประเมินดังนี้
๕ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำกที่สุด ๔ มีพฤติกรรมกำรทำงำน มำก ๓ มีพฤติกรรมกำรทำงำน ปำนกลำง
๒ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อย
๑ มีพฤติกรรมกำรทำงำน น้อยที่สุด
๑. ประเมินการปฏิบัติงาน
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑
๑. มีกำรวำงแผนในกำรทำงำน
๒. ใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่ำงถูกต้อง
๓. รู้จักแก้ปัญหำ
๔. ทำควำมสะอำดและเก็บอุปกรณ์เมื่อเสร็จงำน
๕. ผลงำนสำเร็จและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
รวม
๒. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
คะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน และทำงำนจนสำเร็จ
สำมัคคีและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ซักถำมเมื่อไม่เข้ำใจและโต้ตอบเมื่อครูซักถำม
รวม

ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ หรือได้คะแนน ๓๕ คะแนนขึ้นไป
ชื่อ .............................................................................................................................................................
โรงเรียน ............................................................................. ชั้น ...................... เลขที่ ...........................

๒๒๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้ำนและกำรอนุรักษ์ เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
ดนตรีพื้นบ้ำนของไทย เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของไทยได้สร้ำงสมไว้เป็น
เครื่องหมำยอย่ำงหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพำะของท้องถิ่นไทย สมควรที่คนไทยจะภำคภูมิใจและช่วยกัน
ทะนุบำรุงส่งเสริมและรักษำให้ดำรงคงอยู่สืบไป
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและใบงำนให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
๒.๒ ครูควรหำเครื่องดนตรีในท้องถิ่นมำเป็นตัวอย่ำง
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนำ VCD เกี่ยวกับกำรแสดงของดนตรีภำคต่ำง ๆ มำให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถำมเพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
- นักเรียนสรุปแผนภำพควำมคิด เกี่ยวกับ ดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำงๆ ในหัวข้อต่อไปนี้ ชนิดของ
เครื่องดนตรีและลักษณะของเสียงดนตรี ทำใบงำนที่๐๑
- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ตัวแทนกลุ่มออกมำจับสลำก ศึกษำใบ
ควำมรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๔ ภำค กลุ่มละ ๑ ภำค
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- VCD เพลงพื้นบ้ำนของแต่ละภำค
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- แผนภูมิภำพ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒
- ใบควำมรู้ที่ ๐๑
๓. การวัดและประเมินผล
- ตรวจผลงำน
- แบบสังเกตพฤติกรรม

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๗

๒๒๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

กิจกรรมการเรียนรูกลุมบูรณาการ (สำหรับครูผูสอน) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

๒๑๙

๑. ครูนำ VCD เกี่ยวกับกำรแสดงของดนตรีภำคต่ำง ๆ มำให้นกั เรียนดู แล้วใช้คำถำมเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว

๒. ครูนำแผนภำพเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ มำให้นักเรียนดู โดยครูใช้คำถำมเพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว
๓. นักเรียนสรุปแผนภำพควำมคิด เกี่ยวกับ ดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำงๆ ในหัวข้อต่อไปนี้ ชนิดของเครื่องดนตรีและลักษณะของเสียงดนตรี ทำใบงำนที่ ๐๑
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ตัวแทนกลุ่มออกมำจับสลำก ศึกษำใบควำมรู้เกี่ยวกับประวัติเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๔
ภำค กลุ่มละ ๑ ภำค
ขั้นสอน
๕. สุ่มแต่ละกลุ่มจำกทุกชั้นส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบหน้ำชั้นเรียน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและครูอธิบำยเพิ่มเติม
๗. ให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนที่ตนเองชอบมำ ๑ ชนิด แล้ววำดภำพระบำยสีเครื่องดนตรีให้สวยงำม ทำใบงำนที่ ๐๒
๘. ศึกษำใบควำมรู้
๙. ทำใบงำนที่ ๐๑ เครื่องดนตรี ๔ ภำค
๑๐. ทำใบงำนที่ ๐๒ เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน
ขั้นสรุป
๑๑. นักเรียนร่วมกันสรุปกำรอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้ำน
๑. ประเมินควำมรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้ำนแลกำรอนุรักษ์
วัดและประเมินผล ๒. ประเมินทักษะกำรจำแนกดนตรีพื้นบ้ำน และกำรเล่นดนตรีพื้นบ้ำนที่ตนเองชอบ
๓. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในกำรทำงำน รักควำมเป็นไทย

ขั้นนำ

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านและการอนุรักษ์
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๒๙

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน
ทักษะ
๑. จำแนกเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน
๒. เล่ำถึงดนตรีพื้นบ้ำน
ของตนเอง
๓. กำรทำงำนกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๓. รักควำมเป็นไทย

ขอบข่ายเนื้อหา
- ดนตรีพื้นบ้ำน
- กำรอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้ำน

-

ขั้นนา
๑. ครูนำ VCD เกี่ยวกับกำรแสดงของดนตรีภำคต่ำง ๆ มำให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถำมเพื่อให้
นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ดังนี้
- กำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำนมีเครื่องดนตรีชนิดใดบ้ำงที่นักเรียนรู้จัก
- เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
- นักเรียนชอบกำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำนของภำคใด
- นักเรียนคิดว่ำ กำรแสดงดนตรีของแต่ละภำค ที่นักเรียนชมจำก VCD ให้ควำมรู้สึกอย่ำงไร
- กำรแสดงดนตรีที่นักเรียนชมจำก VCD มีกำรขับร้องเพลงหรือไม่
- นักเรียนคิดว่ำจะอนุรักษ์กำรแสดงดนตรีพื้นบ้ำนอย่ำงไร
ขั้นสอน
๒. ครูนำแผนภำพเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ มำให้นักเรียนดู โดยครูใช้คำถำม
เพื่อให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว ดังนี้
- ชื่อเครื่องดนตรีของภำคกลำง , ภำคเหนือ , ภำคใต้ , ภำคอีสำน
๓. นักเรียนสรุปแผนภำพควำมคิด เกี่ยวกับ ดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ ลงในใบงำนที่ ๐๑ ๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน ตัวแทนกลุ่มออกมำจับสลำก
ศึกษำใบควำมรู้เกี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน
๕. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมำนำเสนอผลงำนที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบหน้ำชั้นเรียน
๖. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอธิบำยเพิ่มเติม
๗. ให้นักเรียนเลือกเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนที่ตนเองชอบมำ ๑ ชนิด แล้ววำดภำพระบำยสี
เครือ่ งดนตรีให้สวยงำม ลงในใบงำนที่ ๐๒
ขั้นสรุป
๘. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น และสรุปเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้ำน

๓. เกณฑ์การประเมิน
๓.๑ กำรประเมินพฤติกรรมกำร
ทำงำน
๓.๒ กำรประเมินพฤติกรรมกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

- ตอบคำถำมในใบงำน
๒. เครื่องมือวัด
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์

การวัดและการประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล

- ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

ภำค
- เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนของภำคต่ำง ๆ
- ใบควำมรู้ที่ ๑ ดนตรีพื้นบ้ำนของภำค
ต่ำง ๆ

- แผนภูมิภำพเครื่องดนตรีพื้นบ้ำน ๔

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- VCD เกี่ยวกับกำรแสดงดนตรีภำคต่ำง ๆ

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑

บ ๘.๔/ผ๒ -๐๑

เรื่อง เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ

คำชี้แจง ให้ดูภำพแล้วแล้วนำคำตอบลงในตำรำงให้สัมพันธ์กัน

ทับโนรำ

ซึง

ฆ้องวงเล็ก

กลองชำตรี

พิณ

โปงลาง
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนภำคกลำง

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

สะล้อ

กลองแอว
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนภำคเหนือ

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

กลองโนรำ

แคน
เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนภำคใต้

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

เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนภำคอีสำน

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

ชื่อ .................................................................. ชั้น ........................ เลขที่ ......................
โรงเรียน ........................................................... จังหวัด ....................................................

๒๓๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน และการอนุรักษ์

บ ๘.๔/ผ ๒-๐๒

คาชี้แจง ให้วาดภาพระบายสีเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ตนเองรู้จัก

๑. เครื่องดนตรีพื้นบ้ำนภำค ....................................................................
๒. เครือ่ งดนตรีประเภท............................................................................
๓. ใช้บรรเลงเนื่องในโอกำส ......................................................................
ชื่อ ......................................................นำมสกุล..............................................เลขที่.............
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ..............โรงเรียน……………………………………………………………………….

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๑

ใบความรู้ สาหรับครู และนักเรียน ที่ ๑
เรื่อง ดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ
๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โปงลาง

แคน

๒๓๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

พิณ

โหวด

๒. ภาคเหนือ

ซึง

สะล้อ

กลองแอว

กลองสะบัดชัย

๓. ภาคใต้

กลองโนราห์

ฉิ่ง

กลองโทนหรือ ทับหรือ ทับโนราห

กรับ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๓

๔. ภาคกลาง

จะเข้

พิณน้ำเต้ำ

ขลุ่ยเพียงออ

ปี่นอก

ระนาดเอก

๒๓๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ปี่ไฉน

ระนาดทุ้ม

ฆ้องวงใหญ่มโหรี

กลองชาตรี

ฆ้องเหม่ง

ฆ้องวงเล็กมโหรี

ตะโพน

ฆ้องโหม่ง

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน)

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ

เลขที่

ชื่อ – สกุล

ร่วมมือในการทา
กิจกรรม
ผ่าน

ไม่ผ่าน

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย
กล้าออกมา
ความ
แสดง
สนุกสนาน
ความสามารถ
เพลิดเพลิน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์กำรประเมิน
ผ่ำนตั้งแต่ ๒ รำยกำรถือว่ำ ผ่ำน
ผ่ำน ๑ รำยกำรถือว่ำ ไม่ผ่ำน
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

๒๓๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

คาชี้แจง ให้ทำเครื่องหมำย  ลงในช่องรำยกำรสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ – สกุล

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

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

รับผิดชอบ รับฟังความ
งานที่ได้รับ คิดเห็นของ
มอบหมาย
ผู้อื่น
(๒
(๒
คะแนน)
คะแนน)

รายการ
นาเสนอ
ผลงานได้
น่าสนใจ
(๒
คะแนน)

มีความคิด ทางานเสร็จ
ริเริ่ม
ตามเวลาที่
สร้างสรรค์
กาหนด
(๒
(๒
คะแนน)
คะแนน)

ดีมำก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(____________________________)
______/_________/_________

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๗

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทยและกำรอนุรักษ์ เวลำ ๒ ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. สาระสาคัญของแผน
นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย เป็นกำรบูรณำกำรของภูมิปัญญำไทยที่งดงำม ทั้งวัฒนธรรมกำร
แต่งกำย ภำษำและสัญลักษณ์ของกำรสื่อสำร ศิลปะวิจิตรมำรวมกัน ทำให้ผู้ชมเกิดสุนทรียภำพในกำรชมและ
ประทับใจตรำตรึง จึงควรมีกำรสืบทอด อนุรักษ์ และเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑ ครูควรศึกษำแผนกำรจั ดกำรเรียนรู้ สื่ อและใบงำนให้ เข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อนจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
- ครูนำวีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรแสดงพื้นเมืองมำให้นักเรียนดู พร้อมกับสนทนำกันเกี่ยวกับกำรแสดงแต่
ละชุด พร้อมครูอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรแสดงแต่ละชุด พร้อมทั้งอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมแตกต่ำง
และภำษำ กำรแต่งกำย และศิลปะกำรแสดง
- นักเรียนแบ่งกลุ่มตำมใจชอบเลือกตัวแทนกลุ่มแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรับใบงำน ครูอ่ำนใบงำนให้
นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
- กิจกรรมชมนำฏศิลป์ โดยเขียนลงในใบงำน (ให้มีสถำนกำรณ์เดียวกัน) จำกนั้นครูให้นักเรียน
กิจกรรมรวมชั้น : ครูกำหนดสถำนกำรณ์เกี่ยวกับชมแบ่งเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม
- ทำใบงำนที่ ๐๑ ใบงำน เรื่อง ประโยชน์และกำรเป็นผู้ชมที่ดี
- ครูสุ่มแต่ละคู่จำกทุกชั้นให้มำนำเสนอหน้ำชั้น
- ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเข้ำร่วมงำนประเพณี
๑. การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- วีดีทัศน์กำรแสดงพื้นเมือง
- แผนภูมิสถำนกำรณ์กำรแสดงบทบำทสมมุติ
- เครื่องเคำะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
๒. ใบงาน/ใบความรู้
- ใบควำมรู้ เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย
- ใบควำมรู้ เรื่อง คุณค่ำกำรอนุรักษ์กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย
- ใบควำมรู้เรื่องประโยชน์และกำรเป็นผู้ชมที่ดี
- ใบควำมรู้องค์ประกอบของกำรชมนำฏศิลป์ไทย
๓. การวัดและประเมินผล
- แบบประเมิน,แบบสังเกต
- แบบทดสอบหลังเรียน

๒๓๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๙

๔. ครูนำวีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรแสดงพื้นเมืองมำให้นักเรียนดู พร้อมกับสนทนำกันเกี่ยวกับกำรแสดงแต่ละชุด พร้อมครูอธิบำย
เพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรแสดงแต่ละชุด พร้อมทั้งอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับควำมแตกต่ำง และภำษำ กำรแต่งกำย และศิลปะกำรแสดง
๕. นักเรียนแบ่งกลุ่มตำมใจชอบเลือกตัวแทนกลุ่มแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรับใบงำน ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำม นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
๖. กิจกรรมชมนำฏศิลป์ โดยเขียนลงในใบงำน (ให้มีสถำนกำรณ์เดียวกัน) จำกนั้นครูให้นักเรียนกิจกรรมรวมชั้น : ครูกำหนดสถำนกำรณ์เกี่ยวกับชม
แบ่งเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม
๗. ทำใบงำนที่ ๐๑ ใบงำน เรื่อง ประโยชน์และกำรเป็นผู้ชมที่ดี
๘. ครูสุ่มแต่ละคู่จำกทุกชั้นให้มำนำเสนอหน้ำชั้น
๙. ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเข้ำร่วมงำนประเพณี

๑๐.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์อันเป็นมรดกทำงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรเป็นผู้ชมที่ดี
๐๒
มอบหมำยกำรบ้ำนทำใบงำนที่ ๐๔
๑. ประเมินควำมเข้ำใจควำมหมำยคุณค่ำและกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย
๒. ประเมินทักษะกำรเป็นผู้ชมที่ดี
๓. ประเมินคุณธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ กล้ำแสดงออก รักควำมเป็นไทย

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์รำยปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้
๒. ครูให้นักเรียนเชื่อมโยงควำมรู้เดิมเกี่ยวกับกำรแสดงพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้เกิดควำมรู้เพิ่มเติม
๓. สรุปควำมเป็นเอกลักษณ์ คุณค่ำ กำรแสดงในท้องถิ่นของตนเอง

กิจกรรมกำรเรียนรู้

ขั้นนำ

แนวกำรจัดเรียนรู้

แนวการจัดเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๔๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๓๑

ขอบเขตเนื้อหา

ขั้นนา
- กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
๑. ครูชี้แจงตัวชี้วัดชั้นปี และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ให้นักเรียนทรำบ
- กำรแสดงที่มีคุณค่ำแก่กำรอนุรักษ์ ๒. ครูให้นักเรียนเชื่อมโยงควำมรู้เดิมเกี่ยวกับกำรแสดงพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเอง
ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
เพื่อให้เกิดควำมรู้เพิ่มเติม สนทนำควำมเป็นเอกลักษณ์ คุณค่ำ ในกำรแสดงในท้องถิ่น
- หลักกำรชมนำฏศิลป์ไทย
ของตนเอง
- นักเรียนรู้จักนำฏศิลป์ไทยประเภทใด
จุดประสงค์
ขั้นสอน
ความรู้
๑. เข้ำใจควำมหมำยของกำรแสดง ๓. ครูนำวีดีทัศน์เกี่ยวกับกำรแสดงพื้นเมืองมำให้นักเรียนดู พร้อมกับสนทนำกันเกี่ยวกับ
กำรแสดง พร้อมครูอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับกำรแสดงแต่ละชุด
เข้ำใจคุณค่ำของนำฏศิลป์ไทย
พร้อมทั้งอธิบำยเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ควำมแตกต่ำง และภำษำ
ท้องถิ่น นำฏศิลป์ไทย และกำร
กำรแต่งกำย และศิลปะกำรแสดง
อนุรักษ์
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มตำมใจชอบเลือกตัวแทนกลุ่มแล้วส่งตัวแทนกลุ่มรับใบงำน
๒. กำรอนุรักษ์ และสืบทอด
นำฏศิลป์ไทย และนำฏศิลป์พื้นเมือง ๕. ครูอ่ำนใบงำนให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนอ่ำนตำม
๖. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน ๐๑ - ๐๒
๓. หลักในกำรชมนำฏศิลป์
๗. ครูกำหนดสถำนกำรณ์เกี่ยวกับชมนำฏศิลป์ โดยเขียนลงในใบงำน (ให้มีสถำนกำรณ์
ทักษะ
เดียวกันจำกนั้นครูให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม
๑. ชื่นชมกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
๘. ครูแจกใบควำมรู้ให้นักเรียนเป็นรำยบุคคล
คุณธรรม จริยธรรม และ
๙. ครูอ่ำนใบควำมรู้และนักเรียนอ่ำนตำม
คุณลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
ขั้นสรุป
๑. ใฝ่เรียนรู้ และสร้ำงสรรค์ไทย
๒. กระตือรือร้นในกำรทำกิจกรรม ๑๐. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ นำฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะแห่งกำรละครหรือกำร
ฟ้อนรำของไทยที่ประดิษฐ์ท่ำรำขึ้นจำกลีลำตำมธรรมชำติให้สวยงำมอ่อนช้อย โดยมี
กล้ำแสดงออกหรือแสดง
ดนตรี และกำรขับร้องเป็นองค์ประกอบทำให้ผู้ชมคล้อยตำม และสุนกสนำน อนุชนรุ่น
ควำมคิดเห็น
หลังควรช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไ
๓. รักควำมเป็นไทย

การประเมิน
๑. ประเมินกำรเข้ำใจควำมหมำย,แสดงคุณค่ำของ
นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย และกำรอนุรักษ์
๒. ประเมินทักษะกำรสังเกต,กำรเป็นผู้ชมที่ดี
๓. ประเมินคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
วิธีการ
๑. กำรสังเกตกำรฝึกปฏิบัติและบันทึกในแบบกำร
สังเกตกำรปฏิบัติ
๒. กำรประเมินผลงำน-ใบงำน
เครื่องมือ
๑. แบบประเมิน,แบบสังเกต ๒. แบบทดสอบ
หลังเรียน
เกณฑ์การประเมิน
- ผ่ำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติตำมใบงำน,
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่ำคะแนนทดสอบก่อนเรียน
ตำมเกณฑ์เท่ำกับผ่ำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- วีดีทัศน์กำรแสดงพื้นเมือง
- แผนภูมสิ ถำนกำรณ์กำรแสดงบทบำทสมมุติ
- เครื่องเคำะจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ
- ใบควำมรู้ เรื่อง กำรแสดงนำฏศิลป์พื้นเมือง
นำฏศิลป์ไทย
- ใบควำมรู้ เรื่อง คุณค่ำกำรอนุรักษ์กำรแสดง
นำฏศิลป์พื้นเมือง นำฏศิลป์ไทย
- ใบควำมรู้เรื่องประโยชน์และกำรเป็นผู้ชมที่ดี
- ใบควำมรู้องค์ประกอบของกำรชมนำฏศิลป์ไทย
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑ – ๐๒

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สุนทรียศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องนาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ไทยและการอนุรักษ์
บูรณาการรายวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาไทย เวลา ๒ ชั่วโมง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

บ ๘.๔/ผ ๓-๐๑
★ ★ บ.๘.๔/ผ.๓-๐๓

ใบงาน ๐๑
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่น

คาชี้แจง
๑.
๒.
๓.

ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้แล้วปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
ให้นักเรียนบอกกำรแสดงนำฏศิลป์ในท้องถิ่นของนักเรียน
นักเรียนหำภำพกำรแสดงนำฏศิลป์ในท้องถิ่น นำมำติดลงในใบงำนตำมตัวอย่ำง
ให้นักเรียนบอกคุณค่ำ และประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์
...................................................................
กำรแสดงในท้องถิ่นของนักเรียน คือ
..................................................................................
คุณค่ำ และประโยชน์ของกำรแสดงนำฏศิลป์ คือ
...............................................................
.............................................................................................................................................

ราภูไท ศิลปะการแสดงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ ด.ช./ด.ญ.…………………................………..นำมสกุล………………...........…………เลขที…่ ........
กลุ่มที…่ ….........ชั้น............................. วันที่……....เดือน………..............……พ.ศ…...........……..

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๑

★ ★ บ ๘.๔/ผ ๓-๐๒
บ ๘.๔/ผ.๓-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์
ไทย
คาชี้แจง ๑. ให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบเครื่องแต่งกำย กำรไปชมกำรแสดงนำฏศิลป์ที่แสดงถึง

กำรมีมำรยำทที่ดี โดยวำดภำพระบำยสีลงในกระดำษที่ครูแจกให้/ลงในสมุด พร้อมทั้งอธิบำยภำพ
๒ - ๓ บรรทัด
๒. ให้นักเรียนร่วมกันคัดเลือกกำรวำดภำพกำรแต่งกำยเพื่อไปชมกำรแสดงถึงกำรมี
มำรยำทที่ดีชื่นชอบ ๕ - ๖ ภำพ เพื่อจัดแสดงบนป้ำยนิเทศ

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

๒๔๒

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๐๑
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง

การแสดงพื้นเมือง หมำยถึง กำรแสดงที่เกิดขึ้นตำมท้องถิ่นและตำมพื้นที่ต่ำงๆ
ของแต่ละภูมภิ ำค โดยอำจมีกำรพัฒนำ ดัดแปลงมำจำกกำรละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่น
นั้นๆ
กำรแสดงพื้นเมือง เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมอันล้ำค่ำ ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม
สร้ำงสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชำติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลำนได้เรียนรู้และรัก
ในคุณค่ำในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และพร้อมที่จะช่วย
สืบทอด จรรโลง และธำรงไว้เป็นสมบัติของชำติสืบไป
กำรแสดงพื้นเมือง เป็นกำรแสดงเพื่อก่อให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน และควำม
บันเทิงในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่ำงกันตำมสภำพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่น ดังนั้นกำรแบ่งประเภทของกำรแสดงพื้นเมืองของไทย โดยทั่วไปจะแบ่งตำม
ส่วนภูมิภำค ดังนี้
๑. กำรแสดงพื้นเมืองของภำคเหนือ
๒. กำรแสดงพื้นเมืองของภำคกลำง
๓. กำรแสดงพื้นเมืองของอีสำน
๔. กำรแสดงพื้นเมืองของใต้

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๓

ใบความรูส้ าหรับครูที่ ๒
เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์ไทย
นำฏศิลปลป์ไทยเป
ไทยเป็นนศิลศิปะการละครฟ
ลปะกำรละครฟ้ออนรํนราและดนตรี
ำและดนตรีออันันมีมีคคุณุณสมบั
สมบัตติติตามคั
ำมคัมมภีภีรรน์นาฏะหรื
ำฏะหรืออนาฏยะ
นำฏ
นาฏศิ
ยะ
กําหนดวา ตองประกอบไปดวยศิลปะ ๓ ประการ คือ การฟอนรํา การดนตรี และการขับรอง รวมเขา
กำหนดว่ำ ต้องประกอบไปด้วยศิลปะ ๓ ประกำร คือ กำรฟ้อนรำ กำรดนตรี และกำรขับร้อง รวมเข้ำ
ดด้ววยกั
นี้ นเป
สัยของคนมาแต
ึกดําบรรพ
ลปไทยมี
ที่มาและเกิ
ดจากสาเหตุ
ยกันน ซึซึ่ง่งทัทั้ง้ง๓๓สิ่งนีสิ่ง้ เป็
อุปนนิอุสปัยนิของคนมำแต่
ดึกดดำบรรพ์
นำฏศินาฏศิ
ลป์ไทยมี
ที่มำและเกิ
ดจำกสำเหตุ
แนวคิดตต่าำงง ๆ เชเช่นน เกิเกิดดจากความรู
จำกควำมรูส ้สกึ ึกกระทบกระเทื
กระทบกระเทืออนทางอารมณ
นทำงอำรมณ์ไมไม่ววา ่ำจะอารมณ
จะอำรมณ์แแหห่งสุงขสุขหรืหรือความทุ
อควำมกข
ทุกข์ อนออกมาเปนทาทางแบบธรรมชาติและประดิษฐขึ้นมาเปนทาทางลีลาการฟอนรํา หรือเกิด
และสะท
และสะท้
นออกมำเป็
นท่ำบทำงแบบธรรมชำติ
และประดิ
ษฐ์ขึ้นมำเป็นท่ำทำงลีลชำกำรฟ้
อนรำนหรื
จากลั
ทธิคอวามเชื
่อในการนั
ถือสิ่งศักดิ์สิทธ เทพเจ
า โดยแสดงความเคารพบู
าดวยการเต
รํา อขัเกิบดรอง
ธิคเวำมเชื
่อในกำรนั
ธ์ เทพเจ้
โดยแสดงควำมเคำรพบู
ชำด้วยกำรเต้นดรจากต
ำ ขับาร้งชาติ
อง
ฟจำกลั
อนรํทาให
กิดความพึ
งพอใจบถือเปสิ่งนศัตกนดิ์สิทนาฏศิ
ลปไำทยยั
งไดรับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิ
ฟ้อนรำให้เกิดควำมพึงพอใจ เป็นต้น นำฏศิลป์ไทยยังได้รับอิทธิพลแบบแผนตำมแนวคิดจำกต่ำงชำติ
เขามาผสมผสานดวย เชน วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เปนเรื่องของเทพเจาและตํานาน
เข้ำมำผสมผสำนด้วย เช่น วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เป็นเรื่องของเทพเจ้ำและตำนำน
การฟ
าโดยผำานเข้
นเขำาสูสู่ปประเทศไทยทั
ระเทศไทยทั้ง้งทำงตรงและทำงอ้
ทางตรงและทางออมคื
อมคือผ่อำผนชนชำติ
านชนชาติ
ชวาและเขมรก่อนที
กอ่จนที
กำรฟ้ออนรํ
นรำโดยผ่
ชวำและเขมร
ะ ่จะ
นํนาำมำปรั
มาปรับปรุงให
างของเทวรู
วะปางนาฏราชที
ให้เปป็นรูปแบบตามเอกลั
แบบตำมเอกลักษณ
ษณ์ของไทย เช่เชนนตัวตัอย่วอย
ำงของเทวรู
ปศิปวศิะปำงนำฏรำชที
่สร้ำ่สงราง
เป
เป็นทท่าำการรายรําของพระอิศวร ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐๘ ทา นาฏศิลปแบงออกตามลักษณะของรูปแบบ
กำรร่ำยรำของพระอิ
ศวร๔ซึประเภท
่งมีทั้งหมดคือ๑๐๘ ท่ำ นำฏศิลป์แบ่งออกตำมลักษณะของรูปแบบกำรแสดง
การแสดง
เปนประเภท
เป็นประเภท ๔ ประเภท
๑. โขน คือ
๑. โขน
๒. ละคร
๒. ละคร
๓. รำ ๓. รํา
๔. ระบ๔.ำ ระบํา

๒๔๔

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๓
เรื่อง คุณค่าการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์
พื้นเมือง
กำรแสดงพื้นเมืองของไทย เป็นสิ่งที่แสดงถึงควำมมีอำรยธรรมและควำมเจริญ
งอกงำมของคนในชำติ ซึ่งสำมำรถจำแนกคุณค่ำของกำรแสดงพื้นเมืองเป็นด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
๑. คุณค่ำด้ำนควำมบันเทิง ควำมเจริญเป็นจุดมุ่งหมำยสำคัญของกำรแสดงทุกประเภท
เพรำะกำรแสดงพื้นเมืองทำให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินทั้งจำกลีลำท่ำทำงของผู้
แสดง ควำมวิจิตรงดงำมของเครื่องแต่งกำย ควำมงำมสวยงำมของฉำก
รงดงำมของเครื
งแต่งกำย ควำมงำมสวยงำมของฉำก
๒. ควำมวิ
คุณค่ำด้จำิตนศิ
ลปวัฒนธรรม่อกำรแสดงพื
้นเมืองเป็นศูนย์รวมของงำมศิลป์หลำกหลำยสำขำ
๒. คุเช่ณนค่ำดุด้รำิยนศิ
ลปวัลป์ฒนธรรม
นศูลนป์ย์วิรจวมของงำมศิ
ลป์หลำกหลำยสำขำ
ำงคศิ
นำฏศิลป์กำรแสดงพื
วรรณศิลป์้นเมืมัอณงเป็
ฑนศิ
ิตรศิลป์ และขนบธรรมเนี
ยม
เช่ประเพณี
น ดุริยำงคศิ
ลป์ นำฏศิลอป์งถิวรรณศิ
อันงดงำมของท้
่น ลป์ มัณฑนศิลป์ วิจิตรศิลป์ และขนบธรรมเนียม
ันงดงำมของท้
๓. ประเพณี
คุณค่ำด้ำอนจริ
ยธรรม เนื้ออเรืงถิ่อ่นงของกำรแสดงส่วนใหญ่จะสะท้อน คติธรรมค่ำนิยมทำง
๓. คุพุณทค่ธศำสนำ
ำด้ำนจริกำรท
ยธรรมำดีเนืได้้อดเรืี ท่อำชั
งของกำรแสดงส่
จะสะท้และจริ
อน คติยธรรม
ธรรมค่ำนิยมทำง
่วได้ชั่ว เสริมสร้วำนใหญ่
งคุณธรรม
กำรทดำดีกำรแสดง
ได้ดี ทำชั่วและกำรละเล่
ได้ชั่ว เสริมสร้นำพืงคุ้นณ
และจริยธรรม
๔. พุคุทณธศำสนำ
ค่ำด้ำนควำมคิ
เมืธรรม
องหลำยประเภท
เป็นกำรแสดง
๔. คุควำมสำมำรถด้
ณค่ำด้ำนควำมคิ
ด กำรแสดง
นพื้นเมืสอดแทรกคติ
องหลำยประเภท
กำรแสดงดที่เป็น
ำนคิ
ดสร้ำงสรรค์และกำรละเล่
สร้ำงจินตนำกำร
สอนใจเป็นและแนวคิ
ควำมสำมำรถด้
ประโยชน์ ำนคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงจินตนำกำร สอดแทรกคติสอนใจ และแนวคิดที่เป็น
๕. ประโยชน์
คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำ กำรแสดงพื้นเมืองของภำคต่ำงๆ ก่อให้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ
๕. คุทัณ้งในด้
ค่ำด้ำำนประวั
นกำรศึตกิศษำำสตร์
กำรแสดงพื
้นเมืองของภำคต่
ก่อให้ประโยชน์
ต่อกำรศึวกัฒษำนธรรม
วิถีชีวิตควำมเป็
นอยู่ สังคมำงๆขนบธรรมเนี
ยม ประเพณี
ค้และควำมเชื
นคว้ำ ่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น
ทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ สังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
และควำมเชื่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๕

ใบความรู้สาหรับครูที่ ๔
เรื่อง คุณค่าการอนุรักษ์การแสดงนาฏศิลป์ไทย
นำฏศิลป์ถือเป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมอันล้ำค่ำของมนุษยชำติ ควรที่มนุษย์ควรรู้จัก เข้ำใจศึกษำและ
นำมำใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่ผู้อื่น และแก่สังคม โดยส่วนรวม โดยพิจำรณำว่ำ นำฏศิลป์มีส่วนใดบ้ำง
ในกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวและส่วนรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ได้ใช้
นำฏศิลป์เป็นกิจกรรมส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกำรดำรงชีวิตในเวลำปกติ และในโอกำสพิเศษอยู่ตลอดเวลำ
ซึง่ อำจสรุปได้ว่ำ มนุษย์เรำได้รับคุณค่ำจำกนำฏศิลป์ไทย ดังนี้
๑. เพื่อการสื่อสาร นำฏศิลป์เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในกำรสื่อสำร ธรรมชำติเอื้อให้มนุษย์ใช้ร่ำงกำย
ประกอบกำรเล่ำเรื่องเพื่อให้กำรเล่ำเรื่องตื่นเต้นสนุกสนำน นำฏศิลป์ได้พัฒนำต่อมำโดยที่มนุษย์เลือกสรรและสร้ำงสรรค์
ท่ำทำงต่ำง ๆ
๒. เพื่องานพิธีกรรมต่าง ๆ นำฏศิลป์ใช้เป็นเครื่องดนตรีที่พลังพิเศษ หรือเป็นอำนำจเหนือธรรมชำติใน
ตัวเองของผู้ทำหน้ำที่เป็นพ่อมดหรือหมอผี หรืออีกนัยหนึ่งคนเหล่ำนี้ใช้นำฏศิลป์สื่อสำรกับพลังเหนือธรรมชำติ
ให้เข้ำมำ สิงสถิตในตนเองหรือผ่ำนตนไปยังสิ่งที่ต้องกำรรับอิทธิพลเหล่ำนั้นกำรฟ้อนรำในลักษณะนี้มักเป็น
กำรแสดงเดี่ยว
๓. เพื่องานพิธีการต่างๆ และกำรฟ้อนรำในพิธีเปิดเทศกำลกีฬำต่ำงๆ กำรรำเบิกโรงก่อนแสดงละคร
กำรรำอวยพรวันเกิด เช่น ส่วนกำรฟ้อนรำบนเวที กำรฟ้อนรำขันโตก
๔. เพื่อความบันเทิงและการสังสรรค์ มนุษย์มักมีกำรพบปะสังสรรค์กันในโอกำสต่ำงๆ อยู่เสมอ เช่น
กำรรำอวยพรในวันเกิด ในงำนรื่นเริงต่ำง ๆ
๕. เพื่อการออกกาลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพ กำรฝึกหัดรำไทยต้องอำศัยกำลังในกำรฝึกซ้อมและในกำร
แสดงอย่ำงมำก เหมือนกับได้ออกกำลังกำยอยู่ตลอดเวลำ
๖. เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ นำฏศิลป์เป็นเอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของชุมชน ในชุมชนหนึ่งๆ มักมีกำร สืบทอด
และอนุรักษ์วัฒนธรรมทำงนำฎศิลป์ของตนเอำไว้มิให้สูญหำย มีกำรสอนมีกำรแสดงและเผยแพร่นำฏศิลป์ไทย
ให้ท้องถิ่นอื่น หรือนำไปเผยแพร่ในต่ำงแดน

๒๔๖

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ประโยชน์ของการเป็นผู้ชมที่ดี

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๑
เรื่องประโยชน์ ของการเป็นผู้ ชมที่ดี
ดี

เมื่อเรำได้ชมนำฏศิลป์ไทย เช่นระบำ รำ ฟ้อน เรำจะรู้สึกสนุกสนำนรื่นเริม เพรำะควำมงดงำมของ
ท่ำรำ เครื่องแต่งกำยดนตรีที่บรรเลง กำรแสดงนำฏศิลป์ไทยนั้นจะเป็นเรื่องรำวที่ทำให้เรำได้รับประโยชน์จำก
กำรชม ดังนี้
๑. ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับนำฏศิลป์ไทย
๒. ได้รับคติสอนใจ เช่นควำมอดทน ควำมซื่อสัตย์ ควำมขยันหมั่นเพียร และนำคติสอนใจมำปรับ
ใช้ในชีวิตของเรำได้
๓. ได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน
๔. สำมำรถนำเรื่องรำวที่ได้ชมไปเล่ำให้ผู้อื่นฟังได้
การเป็นผู้ชมที่ดี
กำรแสดงนำฏศิลป์จะมีทั้งผู้แสดงและผู้ชม ซึ่งผู้ชมสมีควำมสำคัญต่อกำรแสดงนำฏศิลป์ เพรำะมี
ส่วนช่วยในกำรอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย ดังนั้น กำรชมกำรแสดงเพื่อให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน และมี
อำรมณ์ร่วมกับผู้แสดงนั้น ผู้ชมจำเป็นจะต้องรักษำมำรยำทในขณะชมกำรแสดง กำรปฏิบัติตนในกำรเป็นผู้ชม
ที่ดมี ีดังนี้
๑. ไม่ควรส่งเสียงรบกวนผู้อื่นที่กำลังชมกำรแสดง
๒. ควรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ให้เหมำะสมกับสถำนที่
๓. ควรไปถึงก่อนกำรแสดงเริ่มอย่ำงน้อย ๑๕ นำที
๔. ปฏิบัติตนตำมระเบียบของสถำนที่ เช่น นั่งประจำที่ก่อนที่กำรแสดงจะเริ่มปรบมือให้เกียรติผู้แสดง
๕. ให้ควำมสนใจและมีอำรมณ์ร่วมกับผู้แสดง เช่น สนุกสนำนเฮฮำไปด้วย
๖. ไม่ควรลุกไปมำบ่อย ๆ เพรำะจะทำควำมวุ่นวำย และเป็นกำรทำลำยสมำธิ

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๗

ใบความรู้สาหรับนักเรียนที่ ๒
องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย

นำฏศิลป์จะหมำยรวมไปถึงกำรร้องรำทำเพลงดังนั้นองค์ประกอบของนำฏศิลป์ ก็จะประกอบไปด้วย
กำรร้องกำรบรรเลง ดนตรีและกำรฟ้อนรำ ทั้งนี้เพรำะกำรแสดงออกทำงนำฏศิลป์ไทย จะต้องอำศัยบทร้อง
ทำนองเพลงประกอบกำรแสดง เพรำะฉะนั้นก่อนที่จะมำเป็นนำฏศิลป์ไทยได้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
สำคัญๆดังต่อไปนี้
๑. ลีลาท่ารา เป็นท่ำทำงเยื้องกรำยฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงำม แสดงออกของอำรมณ์ สื่อควำมหมำย
ชัดเจน
๒. ดนตรีประกอบ ดนตรีเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมให้กำรแสดงสมบูรณ์และ สร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรแสดงให้สมจริงอีกด้วย
๓. บทร้อง ส่วนใหญ่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีควำมไพเรำะสละสลวย คำรม คมคำย
และมีคติสอนใจ
๔. การแต่งกาย มีแบบอย่ำงเฉพำะตัว งดงำมประณีต และถูกต้องตำมลักษณะกำรแสดง
องค์ประกอบของการชมนาฏศิลป์ไทย

ทรำบกระบวนท่ำรำในกำร
แสดงนำฏศิลป์

การชม
นาฏศิลป์ไทย

ทรำบองค์ประกอบในกำรแสดง
เช่น ฉำก แสง เสียง

๒๔๘

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

ทรำบเครื่องดนตรีไทยที่ใช้
ประกอบกำรแสดง
นำฏศิลป์

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ทับตัวอักษรหน้ำคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑. นักเรียนควรเลือกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีในท้องถิ่น เพรำะเหตุใด
ค. หำซื้อง่ำย รำคำไม่แพง
ง. แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร
ค. ทันสมัย มีบริกำรส่งสินค้ำ
๒. ถ้ำนักเรียนไปเที่ยวชมงำนเทศกำรแห่เทียนพรรษำที่จังหวัดอุบลรำชธำนี ควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร
ก. นำชิ้นส่วนเทียนพรรษำไปไว้ที่บ้ำน
ข. วิ่งเล่นขวำงทำงขบวนแห่
ค. ไม่ทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อเทียนพรรษำ
๓. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะท้องถิ่นของไทย
.

ก.

ข.

ค.

๔. ภำษำที่ใช้ในบทเพลงพื้นบ้ำนภำคใต้คือภำษำใด
ก. ภำษำโบรำณลำว
ข. ภำษำไทย
ค. ภำษำยำวี
๕. ดนตรีมีควำมสำคัญต่อคนในท้องถิ่นอย่ำงไร
ก. ทำให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี
ข. ทำให้กำรจัดกิจกรรมมีควำมสนุกสนำน
ค. ทำให้มนุษย์มีสุขภำพกำยที่แข็งแรง
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๔๙

๖. ดนตรีพื้นบ้ำนภำคกลำงแสดงให้เห็นถึงสิ่งใด
ก. ควำมแข็งแรงของคนในท้องถิ่น
ข. ควำมสวยงำมของเครื่องดนตรี
ค. ควำมมีน้ำใจและรักสนุก
๗. ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่ทำให้กำรละเล่นพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นแตกต่ำงกัน
ก. ประเพณี
ข. ศำสนำ
ค. เศรษฐกิจ
๘. กำรแสดงบทบำทสมมติไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. ควำมพร้อมทำงอำรมณ์
ข. ควำมพร้อมทำงร่ำงกำย
ค. ควำมพร้อมทำงฐำนะ
๙. กำรแสดงควำมสงสัยว่ำได้กลิ่นแปลกๆ ต้องทำอย่ำงไร
ก. เอำมือพัดที่ปำก
ข. ทำจมูกฟุดๆ ฟิดๆ
ค. ทำตำขยับๆ ขยิบ
๑๐. ระบำมำตรฐำน หมำยถึงข้อใด
ก. ระบำแบบดั้งเดิม
ข. ระบำเบ็ดเตล็ด
ค. ระบำที่ปรับปรุงขึ้นมำใหม่

๒๕๐

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

เฉลยแบบทดสอบ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่ ๘ สุนทรียศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๔ ภูมิใจในงานศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ก
ค
ค
ค
ข

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ค
ค
ค
ข
ก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕๑

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
รศ.นราพร จันทรโอชา
นายอนุสรณ ฟูเจริญ

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
นายสุชาติ วงศสุวรรณ

ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

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

ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายจุฬา ชิณวงศ
นายสมัย ธนะศรี
นายโกวิท เพลินจิตต

ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๒๕๒

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

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

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

๒๕๓

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

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

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

๒๕๔

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

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

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับครูผูสอน) กลุมบูรณาการ
หนวยการเรียนรูที่ ๘ สุนทรียศิลป ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง)

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

บันทึก

บันทึก

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สาหรับครูผู้สอน)
กลุ่มบูรณาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
(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 ๒ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรระหว่ำงวิชำ โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรมเป็นแกน บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุข
ศึกษำและพลศึกษำ โดยใช้ทักษะกระบวนกำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำย ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะ
กระบวนกำรจำกครูผู้สอนที่อธิบำยแนวคิดและองค์ควำมรู้ในช่วงต้นชั่วโมงจำกนั้นจึงให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติแบบร่วมมือร่วมใจ โดยกำรทำงำนแบบจับคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย รวมทั้งฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม
จำกกำรทำกิจกรรมเดี่ยว
๒. การเตรียมตัวของครู
ครูผู้สอนจำเป็นต้องศึกษำหน่วยกำรเรียนรู้ล่วงหน้ำก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภ ำพ
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ และเตรียมใบงำน ใบกิจกรรมให้ครบถ้วน โดยศึกษำใบควำมรู้สำหรับครู แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน สื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม เฉลยกิจกรรมและลำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประกอบด้วย
๓.๑ ใบงาน – ใบกิจกรรม – ใบความรู้ สำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมจับคู่
และกิจกรรมเดี่ยว โดยใช้สัญลักษณ์
และสีแสดงระดับชั้นเรียน เช่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ เอกสำร เป็นรูปดำว สี
ม่วงมี
จำนวน ๒ ดวง
๓.๒ เกม บัตรคา และบัตรภาพ ใช้ประกอบกำรเรียนรู้ ช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน เกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
๔. ลักษณะชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จัดทำเป็นหน่วยกำร
เรียนรู้ (Learning Unit) โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 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 ๒
กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่ มบูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 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 ๒
บูรณำกำร
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙ หน่วยย่อยที่ ๑
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑
ใบงำนที่ ๐๑

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คาชี้แจง
สารบัญ
ส่วนที่ ๑
โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร
โครงสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร
ส่วนที่ ๒
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดหน่วยกำรเรียนรู้บูรรำกำร
ลำดับกำรนำเสนอแนวคิดหลัก
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
โครงสร้ำงแผนจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๑
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้วันเวลำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรียนรู้วันเวลำ
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ วันเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ วันเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๓ ย้อนรอยอดีต
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ ย้อนรอยอดีต
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๔ กำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว
หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๒
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๒
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน

คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๑)
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๑)
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒)
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒)
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรำ
หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ใบสรุปหน้ำหน่วยย่อยที่ ๓
โครงสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หน่วยย่อยที่ ๓
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ คนดีในท้องถิ่น
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ คนดีในท้องถิ่น
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ในหลวงของเรำ
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ ในหลวงของเรำ
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมประเพณีไทย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ วัฒนธรรมประเพณีไทย
คำชี้แจงประกอบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ภูมปัญญำไทย
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ ภูมิปัญญำไทย

ส่วนที่ ๑

โครงสร้ำงของชุดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
หน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำร ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒

1
เศรษฐีน้อย
(20 ชั่วโมง/ปี)

10
อำเซียนศึกษำ

2
สุขภำพดีชีวีเป็นสุข

(15 ชั่วโมง/ปี)

(25 ชั่วโมง/ปี)

9
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๔0 ชั่วโมง/ปี)

(2๐ ชั่วโมง/ปี)

4
คนดีศรีแผ่นดิน

8
สุนทรียศิลป์

(20 ชัว่ โมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

๗
ชีวิตสุขสันต์ในบ้ำนของเรำ
(๑๖ ชั่วโมง/ปี)

3
เด็กไทยใฝ่ดี

กำรเรียนรู้บูรณำกำร
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
( 220 ชั่วโมง/ปี )

5
โลกสวยด้วยมือเรำ
6
เด็กไทยหัวใจสร้ำงสรรค์
(14 ชั่วโมง/ปี)

(3๐ ชั่วโมง/ปี)

แนวทางการจัดการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
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 ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (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 ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยที่ หน่วยการเรียนรู้
๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

มาตรฐานตัวชี้วัด
มฐ.ส.๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ.ส.๔.๒
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ.ส.๔.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ.ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๔
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๔

สาระการเรียนรู้
- กำรระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต
ปัจจุบันและอนำคต
- กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
- กำรลำดับเหตุกำรณ์ในครอบครัวของตน
- กำรเก็บหลักฐำน รวบรวมหลักฐำน
- กำรสืบค้นกำรเปลี่ยนแปลงวิถึชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ประเภทหรือที่มำของกำรสืบค้น
- สืบค้นภูมิปัญญำและควำมเปลี่ยนแปลงจำก
อดีตถึงอนำคต
- ภูมิปัญญำไทยในท้องถิ่น
- อธิบำยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อวิถึชีวิตของคนในชุมชน
- วิถีชีวิตของคนในชุมชน
- กำรตั้งคำถำมและตอบคำถำมจำก
สิ่งที่อ่ำน
- กำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกเรื่องที่อ่ำน
- กำรระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของ
เรื่องที่อ่ำน
- กำรนำควำมคิดจำกอ่ำนไปใช้แก้ปัญหำใน
ชีวิตประจำวัน

เวลา
(ชั่วโมง)
๔๐
ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยที่

หน่วย
การเรียนรู้

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์ มฐ.ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑

มาตรฐานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ.ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ.ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๒
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๒
มฐ.ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ.ศ ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๖
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๖

สาระการเรียนรู้
- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- กำรเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำง ๆ
- กำรเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบกำรณ์
- กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรเขียน สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์
และเลขไทย
- ประเภทหรือที่มำของกำรสืบค้น
- กำรคัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
- ลักษณะและพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติในกำร
คัดลำยมือ
- กำรเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบกำรณ์
- กำรเขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ
- กำรบอกและกำรเขียนพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์และเลขไทย
- กำรทรำบวิธีกำรเขียนที่ถูกต้อง
- กำรวำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
- กำรวิเครำะห์วิพำกษ์คุณค่ำทำงทัศนศิลป์
กำรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลา
(ชั่วโมง)
๔๐
ชั่วโมง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยที่
๙

หน่วย
การเรียนรู้
มาตรฐานตัวชี้วัด
ถิ่นไทยวิไลศิลป์ มฐ.ง ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑
มฐ.ต ๑.๓
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ป.๒/๑
ตัวชี้วัดที่ควรรู้ ป.๒/๑

สาระการเรียนรู้
- กำรบอกประโยชน์ของข้อมูลและ
รวบรวมข้อมูลที่สนใจ เชื่อถือได้
- กำรแก้ไขปัญหำ ในขณะทำงำน
กำรมีคุณธรรม
- กำรพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว
- กำรแสดงควำมคิดเห็นโดยกำรพูด
และกำรเขียน

เวลา
(ชั่วโมง)
๔๐
ชั่วโมง

ส่วนที่ ๒

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ (จานวน ๔๐ ชัว่ โมง)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส ๔.๑ เข้ำใจควำมหมำย ควำมสำคัญของเวลำและยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ วิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ ใช้คำระบุเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐำนที่
เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน ส ๔.๒ เข้ำใจพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตจนถึงปัจจุบันในด้ำนควำมสัมพันธ์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของเหตุกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องตระหนักถึงควำมสำคัญ และสำมำรถวิเครำะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ สืบค้นกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจำกอดีตจนปัจจุบัน
มาตรฐาน ส ๔.๓ เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจ
และธำรงควำมเป็นไทย
ตัวชี้วัด ป.๒/๑ สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจำกอดีตถึง
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด ป.๒/๒ อธิบำยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำงควำมรู้ และควำมคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหำในกำรดำเนิน
ชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๓ ตั้งคำถำมและตอบคำถำมที่อ่ำน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๔ ระบุใจควำมสำคัญและรำยละเอียดของเรื่องที่อ่ำน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ
เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ
ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนกำรเขียนสื่อสำร เขียนเรียงควำม ย่อควำม และเขียนเรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆ
เขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศและรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ คัดลำยมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ตัวชี้วัด ป. ๒/๒ เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบกำรณ์
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้ำใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำไทย กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและพลังของภำษำ
ภูมิปัญญำทำงภำษำ และรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย
มาตรฐาน ศ ๑.๑ สร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ตำมจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิเครำะห์ วิพำกษ์วิจำรณ์
คุณค่ำงำนทัศนศิลป์ ถ่ำยทอดควำมรู้สึกควำมคิดต่องำนศิลปะอย่ำงอิสระ ชื่นชมและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๖ วำดภำพเพื่อถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้ำน
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้
กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนและอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เชื่อถือได้
มาตรฐาน ต ๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ โดยกำรพูด และ
กำรเขียน
ตัวชี้วัด ป. ๒/๑ พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลัก
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
(๑๐ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
(๑๒ ชั่วโมง)

กำรนับช่วงเวลำตำมปฏิทิน มีควำมสัมพันธ์กับ
เหตุกำรณ์ในอดีตชีวิตประจำวันและอนำคต
สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์วิเครำะห์
เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ

กำรพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันมี
ควำมสัมพันธ์และมีกำรเปลี่ยนแปลง

พระมหำกษัตริย์ไทย
และพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์ใน
รัชกำลปัจจุบัน

วัน เดือน ปี
และกำรนับเวลำตำมปฏิทิน

กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับ
ปัจจุบัน
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์
ในชีวิตประจำวัน
กำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว

คนดีในท้องถิ่น

กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรำ

วัฒนธรรมประเพณีไทย
ภูมิปัญญำไทย

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของกลุ่มบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แผนที่ ๑ คนดีในท้องถิ่น
- คนสำคัญดีที่ทำประโยชน์ให้
ท้องถิ่น

(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๑ เรียนรู้วันเวลา
- กำรบอกวัน เดือน ปี
- กำรอ่ำนวัน เดือน ปี

แผนที่ ๒ วันเวลา
และการเปลี่ยนแปลง

แผนที่ ๒ ในหลวงของเรา
- - พระรำชประวัติในหลวงของเรำ
- พระรำชกรณียกิจของของในหลวง
- กำรทำควำมดีถวำยในหลวง

(๓ ชั่วโมง)

(๓ ชั่วโมง)

- กำรนับช่วงเวลำ
- กำรลำดับเหตุกำรณ์
- กำรวำดภำพระบำยสี
- กำรอ่ำน กำรเขียน

(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย

แผนที่ ๓ ย้อนรอยอดีต
- ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว
- กำรนำเสนอข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙
ถิ่นไทยวิไลศิลป์
(๔๐ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทย
แผ่นดินทอง
(๑๒ ชั่วโมง)

(๑๐ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ การสืบค้นและ
บันทึกเรื่องสาคัญของ
ครอบครัว

กำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคง
ของท้องถิ่น และประเทศชำติในอดีตที่
ควรนำเป็นแบบอย่ำง

- เรียงลำดับเหตุกำรณ์ควำม
เป็นมำของครอบครัวตนเองได้

- กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชวี ิต

(๓ ชั่วโมง)

(๓ ชั่วโมง)
แผนที่ ๔ ภูมิปัญญาไทย
- บุคคลสำคัญที่ทำประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น

แผนที่ ๖ คนดีในชุมชนของเรา
- กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตนจำก
อดีตถึงปัจจุบัน

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)

(๓ ชั่วโมง)

(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนใน
อดีตกับปัจจุบนั

- ควำมหมำยและควำมสำคัญของ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย

(๓ ชัว่ โมง)

(๒ ชั่วโมง)
แผนที่ ๑ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
- บุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อ

แผนที่ ๓ วัฒนธรรมประเพณีไทย

แผนที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
- สำเหตุมำจำกปัจจัยต่ำงๆ ย่อมส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนใน
ชุมชน

(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงในชุมชน
ของเรา
- กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ กำรแต่งกำย ประเพณีในชุมชน

(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน
- กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ กำรแต่งกำย ประเพณีในชุมชน

(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.๒/๑, ป. ๒/๒,
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๓, ป.๒/๔,
ท. ๒.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑, ป.๒/๒,
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑,
ต. ๑.๓ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑
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

ย้อนรอยอดีต

๒ ชั่วโมง

๔

กำรสืบค้นและบันทึกเรื่อง
สำคัญของครอบครัว

๒ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์
หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย

แผนที่ ๑ เรียนรู้วันเวลา
- กำรบอกวัน เดือน ปี
- กำรอ่ำนวัน เดือน ปี
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ การสืบค้นและบันทึก
เรื่องสาคัญขอครอบครัว

หน่วยย่อยที่ ๑
ย้อนรอยไทย
(๑๐ ชั่วโมง)

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

- เรียงลำดับเหตุกำรณ์ควำมเป็นมำของ
ครอบครัวตนเองได้

(๒ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ ย้อนรอยอดีต
- ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
- กำรนำเสนอข้อมูล
(๒ ชั่วโมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน เรียนรู้วันเวลา

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
ปฏิทินใช้บอกช่วงเวลำเป็น วัน เดือน ปี สำมำรถอ่ำนได้ทั้งแบบปฏิทินไทยและปฏิทินสำกล ด้วยระบบ
สุริยคติ และจันทรคติ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้
– ปฏิทินแบบแขวน
– ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ
– ปฏิทินแบบพกพำ
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินรูปแบบต่ำงๆ ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- วันนี้เป็นวันที่เท่ำไร
- วันนี้ตรงกับวัน เดือน ปีอะไร
- ปฏิทินที่ครูนำมำให้นักเรียนดูมีรูปแบบใดบ้ำง
- ที่บ้ำนของนักเรียนมีปฏิทินรูปแบบใด
นักเรียนตอบคำถำมกระตุ้นควำมคิด
เตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- ใบงำน แบบทดสอบ
- ปฏิทิน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำนที่ ๐๑ - ๐๒
การวัดผลประเมินผล
-. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงำนที่ ๑.๑
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้เกี่ยวกับปฏิทิน
-. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องเรียนรู้วันเวลา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรม
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๑

กิจกรรมการเรียนรู้
- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆแล้วร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินตำมประเด็กที่กำหนด

ขั้นนา

๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงควำมคิดของนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญของปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรศึกษำเกี่ยวกับปฏิทินมำอภิปรำยร่วมกันภำยในกลุ่ม

ขั้นสอน

๔. ครูแจกปฏิทินให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จำกนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตปฏิทินของกลุ่มตัวเอง แล้วแข่งขันกันตอบคำถำมตำม
ประเด็นที่กำหนด ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. ครูให้นักเรียนดูบัตรคำชื่อวันทั้ง 7 วันใน 1 สัปดำห์ แล้วให้นักเรียนฝึกอ่ำน 1 รอบ

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๖. นักเรียนร่วมสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของปฏิทินจะบอก วัน เดือน ปี กำรอ่ำนปฏิทิน จะอ่ำนแบบปฏิทินไทย และแบบ
ปฏิทินสำกล
- ประเมินจำก แบบทดสอบ ตรวจใบงำน และประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้กลุม่ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องเรียนรู้วันเวลา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- ปฏิทินไทยและปฏิทินสำกล
- กำรนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับวัน เวลำ ที่ปรำกฏ
ในปฏิทิน
- กำรเทียบศักรำช
- 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 ๓ ชั่วโมง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนดูปฏิทินรูปแบบต่ำงๆแล้วร่วมกันสนทนำเกี่ยวกับปฏิทินตำมประเด็กที่กำหนด
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงควำมคิดของนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงควำมสำคัญของปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรศึกษำเกี่ยวกับปฏิทนิ มำอภิปรำยร่วมกันภำยในกลุม่
๔. ครูแจกปฏิทินให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม จำกนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตปฏิทินของกลุ่มตัวเอง
แล้วแข่งขันกันตอบคำถำมตำมประเด็นที่กำหนด ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. ครูให้นักเรียนดูบตั รคำชื่อวันทั้ง 7 วันใน 1 สัปดำห์ แล้วให้นักเรียนฝึกอ่ำน 1 รอบ ทำใบงำนที่ ๐๑
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อมูลที่ปรำกฏในปฏิทิน เช่น บอกวัน วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ปี ค.ศ. ฯลฯ
ฝึกอ่ำนใบควำมรู้ ชื่อเดือนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยให้นักเรียนเก่ง ช่วยเหลือเพื่อนในกำรอ่ำน
ขั้นสรุป
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ควำมรู้เกีย่ วกับส่วนประกอบและประโยชน์ของปฏิทิน
คือ บอกวัน เดือน ปี กำรอ่ำนปฏิทินแบบไทย และแบบปฏิทินสำกล ช่วยให้เรำรู้เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- .ใบงำน แบบทดสอบ
- ปฏิทิน
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑

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 ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ถ้ำวันนี้เป็นวันอังคำรที่ ๓๐ ตุลำคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกำยน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยำยน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลำคม
๒. เดือนใดมีจำนวนวันมำกที่สุด
ก. มกรำคม
ข. มิถุนำยน
ค. กุมภำพันธ์
๓. “เมื่อวำนฉันไปทำบุญกับแม่ที่วัด” จำกข้อควำมเป็นช่วงเวลำใด
ก. อดีต
ข. ปัจจุบัน
ค. อนำคต
๔. ข้อใดเป็นช่วงเวลำในอนำคต
ก. วันนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
ข. เดือนก่อนฉันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี
ค. พรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมญำติที่ต่ำงจังหวัด
๕. “ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๑” ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. ปีหน้ำฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๒
ข. ปีหน้ำฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๓
ค. ปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๔
๖. “ฉันเกิดเดือนเมษำยน เดือนที่ผ่ำนมำฉันมีอำยุครบ ๘ ขวบ” ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. เดือนนี้เป็นเดือนเมษำยน
ข. เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภำคม
ค. เดือนหน้ำเป็นเดือนมีนำคม
๗. ปฏิทินมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. สำมำรถทำนำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนำคตได้
ข. ทำให้ทรำบเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
ค. ทำให้ทรำบว่ำวันสำคัญต่ำง ๆ ตรงกับวันใด

๘. กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. ช่วยให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อน - หลัง
ข. ช่วยให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
ค. ช่วยให้ทรำบว่ำมีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์
๙. นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้น่ำสนใจ ได้
อย่ำงไร
ก. อ่ำนเรื่องตำมที่บันทึกไว้
ข. เล่ำเรื่องโดยใช้ภำพประกอบ
ค. เล่ำเรื่องตำมที่ได้ท่องจำมำ
๑๐. ถ้ำนักเรียนต้องกำรแนะนำตนเองด้วยภำษำอังกฤษควรเริ่มต้นด้วยประโยคใน
ข้อใด
ก. What is your name ?
ข. My name is Panida.
ค. I com form Thailand.

********************************

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค
ก
ก
ค
ข
ข
ค
ก
ข
ข

บ ๙.๑/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนสร้ำงปฏิทินเดือนปัจจุบันโดยให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในปฏิทิน
ปีพุทธศักรำช (พ.ศ.) ปีคริสต์ศักรำช (ค.ศ.) เดือน วัน วันที่ และเติมคำลง
ในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

๑. ในปฏิทินนี้เป็นของปี พ.ศ.........................................ค.ศ...............................
๒. เดือน..........................................................................................................
๓. มีจำนวนวันทั้งหมด...............................วัน
ชื่อ-สกุล…………………….........................................เลขที่...........ชั้น................

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
การอ่าน วัน เดือน ปี แบบสุริยคติและจันทรคติ

อ่ำนแบบสุริยคติ
วันจันทร์ วันที่ ๓ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕

อ่านแบบจันทรคติ
วันจันทร์ วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๙ (เก้ำ) ปีมะโรง

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
ชื่อวันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หนึ่งสัปดาห์ มี ๗ วัน แต่ละวันมีชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้

วันอาทิตย์ อ่ำนว่ำ

วัน – อำ -ทิด

วันจันทร์

วัน - จัน

อ่ำนว่ำ

วันอังคาร อ่ำนว่ำ วัน – อัง – คำน
-ทิตย์
วันพุธ
อ่ำนว่ำ วัน – พุด

ชื่อวัน
ภำษำไทย
ครับ

วันพฤหัสบดี อ่ำนว่ำ วัน-พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี
วันศุกร์

อ่ำนว่ำ วัน-สุก

วันเสาร์

อ่ำนว่ำ วัน-เสำ

ชื่อวัน
ภำษำอังกฤษ
ค่ะ

Sunday (ซัน-เดย์)

วันอำทิตย์

Monday (มัน-เดย์)

วันจันทร์

Tuesday (ทิวส์-เดย์) วันอังคำร
-ทิตย์
Wednesday (เวนซ์-เดย์) วันพุธ
Thursday (เธิสร์-เดย์)

วันพฤหัสบดี

Friday (ฟรำย-เดย์)

วันศุกร์

Saturday (แซทเทอร์-เดย์) วันเสำร์

ใบความรู้สาหรับครู
วัน เดือน ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทิน
ปฏิทิน ใช้บอกช่วงเวลำเป็นวัน สัปดำห์ เดือน และปี ใน ๑ ปี จะมี ๑๒ เดือน
วันที่ในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑ ยกเว้นเดือนกุมภำพันธ์
มี ๒๘ หรือ ๒๙ วัน

วัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ
กำรนับช่วงเวลำแบบสุริยคติ เป็นกำรนับ วัน เดือน ปี โดยยึดเอำ ดวงอำทิตย์
เป็นหลัก คือ นับกำรโคจรของโลกรอบดวงอำทิตย์ครบ ๑ รอบ ใช้เวลำ ๑ ปี
ในอดีตจะนับช่วงเวลำหนึ่งวันจำกดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึง ดวงอาทิตย์ตก เรียกว่ำ
ช่วงเวลากลางวัน รวมกับช่วงเวลากลางคืน หลังจำกดวงอาทิตย์ตก จนถึงดวงอาทิตย์ขึ้น
รวมเป็นเวลำ หนึ่งวัน แต่ปัจจุบันเรำนับช่วงเวลำตำมกำรเดินของเข็มนำฬิกำ ซึ่งนับเวลำเป็นชั่วโมง
โดยหนึ่งวันจะมี ช่วงเวลำกลำงวันและกลำงคืน รวม ๒๔ ชั่วโมง วันมีทั้งหมด ๗ วัน หรือ เรียก
อีกอย่ำงหนึ่งว่ำหนึ่งสัปดาห์ ปีประกอบด้วยเดือนต่ำง ๆ
๑๒ เดือน ดังนั้นถ้ำนับวันในแต่ละเดือนรวมกัน หนึ่งปี จึงมี ๓๖๕ วัน หรือ ๓๖๖ วัน

วัน เดือน ปี ตามระบบจันทรคติ
กำรนับวันตำมระบบจันทรคติจะเป็นวัน ข้ำงขึ้น และ วันข้ำงแรม วันข้ำงขึ้น
จะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น ๑ ค่ำ ไปจนถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ วันข้ำงแรมจะเริ่มตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ
จนถึงแรม ๑๕ ค่ำโดยใช้ช่วงเวลำของกำรเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้น เป็นช่วงเวลำ
หนึ่งเดือน แต่จำนวนวันในเดือนทำงจันทรคติแตกต่างจากสุริยคติ คือ
เดือนคี่ ได้แก่ เดือน ๑ เดือน ๓ เดือน ๕ เดือน ๗ เดือน ๙ เดือน ๑๑
จะมี ๒๙ วัน
เดือนคู่ ได้แก่ เดือน ๒ เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒
จะมี ๓๐ วัน
กำรนับปีแบบไทยกำหนดให้ ๑๒ ปี เป็น ๑ รอบ โดยมีสัตว์
เป็นเครื่องหมำยประจำปี เรียกว่ำ ปีนักษัตร (ปี-นัก-สัด)

ใบความรูส้ าหรับครู
ศักราชที่ใช้ในปฏิทิน
ศักรำช หรือ คำบอกปีในปฏิทินไทย ส่วนใหญ่มี ๒ ศักรำช คือ พุทธศักราช
หรือ พ.ศ. และ ศริสต์ศักราช หรือ ค.ศ.
พุทธศักราช หรือ พ.ศ. เป็นศักรำชของพระพุทธศำสนำนิยมใช้ในประเทศที่นับถือ
พระพุทธศำสนำ เป็นกำรนับ เป็นกำรนับเวลำตำมทำงพระพุทธศำสนำ โดยเริ่มนับปีที่พระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพาน (ตาย) ครบ ๑ ปี เป็น พ.ศ.๑
ศริสต์ศักราช หรือ ค.ศ. เป็นศักรำชที่นิยมใช้ในโลกตะวันตกซึ่งนับถือคริสต์ศำสนำ
เป็นกำรนับปีตำมเวลำทำงคริสต์ศำสนำ โดยเริ่มนับปีที่พระเยซูประสูติ (เกิด) เป็น ค.ศ.๑
ฮิจเรำะห์ศักรำช หรือ ฮ.ศ. เป็นศักรำชของศำสนำอิสลำม ซึ่งนิยมใช้ในประเทศ
ที่นับถือศำสนำอิสลำม ได้เริ่มนับปีที่ท่าน นบีมุฮัมมัดกระทาฮิจเราะห์ (การอพยพโยกย้าย)
คือ ออกจำกเมืองเมกกะไปยังเมือเมดินะ เป็น ฮ.ศ. ๑

วิธีการเปรียบเทียบศักราชแบบต่าง ๆ
๑) การเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราช พุทธศักรำชมีมำก่อนคริต์ศักรำช
๕๔๓ ปี ดังนั้นถ้ำต้องกำรเทียบพุทธศักรำชเป็นคริสต์ศักรำช ให้ลบด้วย ๕๔๓ เช่น
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๕๔๓ เท่ากับ ค.ศ. ๒๐๑๒
๒) การเทียบคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราช ถ้ำต้องกำรทรำบว่ำ ปี ค.ศ. นี้
ตรงกับ ปี พ.ศ. ใด ให้บวกด้วย ๕๔๓ เช่น ค.ศ. ๒๐๑๒ + ๕๔๓ เท่ากับ พ.ศ. ๒๕๕๕

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
เพือ่ นทำงำน 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 ๒
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

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

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

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- 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
คำชี้แจง ให้นกั เรียนเติมคำบอกช่วงเวลำลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง

๑. เรำตื่นนอน อำบน้ ำ ไปโรงเรียน
ตอน

๒. เรำร้องเพลงชำติและเรียนหนังสือ
ตอน

๓. ตอน

เรำวิง่ เล่น

๔. เรำวำดรูป ตอน

๕. ตอน
เรำเลิกเรียน กลับบ้ำน
ทำกำรบ้ำน ช่วยทำงำนบ้ำน และกินอำหำรเย็น

๖. เรำเข้ำนอนแต่

๗. เรำนอนหลับในตอน

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง คาบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ตัวอย่ างคาบอกช่ วงเวลาแบบต่ าง ๆ ดังนี้
กำรแบ่งช่วงเวลำเมื่อเรำต้องเล่ำเรื่องรำวต่ำง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง กำรใช้คำบอกช่วงเวลำ
ที่ถูกต้อง จะทำให้เรำเรียงลำดับเรื่องรำวได้ถูกต้อง ว่ำเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง
และเรื่องรำวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร (อดีต ปัจจุบัน และอนาคต)

บอกเรื่องราวในอนาคต

คาบอกเรื่องราวในปัจจุบัน คาบอกเรื่องราวในอนาคต

เมื่อวำน

วันนี้

พรุ่งนี้

ปีที่แล้ว/ปีก่อน

ปีนี้

ปีหน้ำ

เดือนก่อน

เดือนนี้

เดือนหน้ำ

สัปดำห์ก่อน

สัปดำห์นี้

สัปดำห์หน้ำ

ช่วงก่อน

ช่วงนี้

ช่วงหน้ำ

วันก่อน

วันนี้

วันหน้ำ

ครำวก่อน

ครำวนี้

ครำวหน้ำ

ตอนนั้น

ตอนนี้

ตอนหน้ำ

ใบความรู้สาหรับครู

การแบ่งช่วงเวลา
ใน ๑ วัน แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืน กลางวันมี ๑๒ ชั่วโมง กลางคืนมี ๑๒ ชั่วโมง
แบ่งเป็นหลายช่วงเวลา คาบอกช่วงเวลาทาให้เราลาดับเรื่องราวได้ชัดเจน ได้แก่ เช้ำ สำย เที่ยง
บ่ำย เย็น หัวค่ำ ดึก
การแบ่งช่วงเวลาเมื่อเราต้องเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้อื่นฟัง การใช้คาบอกช่วงเวลาที่
ถูกต้อง จะทาให้เราเรียงลาดับเรื่องราวได้ถูกต้อง ว่าเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนเรื่องใดเกิดขึ้นหลัง
และเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร (อดีต ปัจจุบนั และอนำคต)

อดีต
เรื่องราวทีผ่ ่านมาแล้ว

ปัจจุบัน
เรื่องรำวที่กำลังเป็นอยู่

อนาคต
เรื่องรำวทีย่ ังไม่ได้เกิดขึ้น

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

๔

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

๒. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ–สกุล

๑. มีวินัย

ที่

ผลกำรประเมิน  ผ่ำน

 ไม่ผำ่ น

 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 ย้อนรอยอดีต

เวลา ๒ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรสืบค้นเรื่องรำวของตนเองและครอบครัว จะต้องอำศัยหลักฐำนที่เป็นภำพถ่ำยเก่ำๆ และสิ่งของเครื่องใช้ที่
ตกทอดมำจำกบรรพบุรุษ เพื่อให้สำมำรถลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูมอบหมำยให้นักเรียนเตรียมข้อมูลประวัติตนเองเป็นกำรบ้ำนไว้ล่วงหน้ำ
ครูเตรียมตัวอย่ำงหลักฐำนที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลประวัติควำมเป็นมำของตนเอง ครอบครัว
เช่น สูติบัตร สำเนำทะเบียนบ้ำน บัตรประจำตัวประชำชน
บันทึกเหตุกำรณ์สำคัญ สมุดหมำยเหตุประจำวัน ภำพเหตุกำรณ์สำคัญ ฯลฯ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้ ใบงำน
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- .ผลงำนตำมใบงำนที่ ๐๑
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำนตำมใบงำนและทดสอบหลังเรียน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

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

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนา

๑. ครูนำภำพถ่ำยในสมัยก่อนของครูมำแสดงให้นักเรียนดู แล้วเล่ำถึงสภำพควำมเป็นอยู่ของครูในสมัยก่อนให้นักเรียนฟังเป็น
ตัวอย่ำง
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของตนเองหรือคนใน
ครอบครัว
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีกำรเรียนรู้และสืบค้นเรื่องรำวของตัวเรำ และครอบครัวจำกภำพถ่ำย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมำใน
ครอบครัว
๔. นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับ
มำจำกบรรพบุรุษ มำบันทึกลงในใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรสืบค้นข้อมูลครอบครัวของฉัน
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสืบค้นเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของ
นักเรียนได้รับมำจำกบรรพบุรุษ
- ตรวจผลงำนตำมใบงำน และประเมินผลกำรร่วมกิจกรรม
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นสอน
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล
ทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องย้อนรอยอดีต บูรณาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว
- นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว
จุดประสงค์
ความรู้
๑. สืบค้นเรื่องรำวของตนเองและ
ครอบครัวโดยใช้ภำพถ่ำย และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ตกทอดมำในครอบครัวได้
๒. ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวจำกหลักฐำนภำพถ่ำย และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมำใน
ครอบครัวได้
ทักษะ
๑. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว
๒. นำเสนอข้อมูล
๓. กำรวิเครำะห์
๔. นำควำมรูไ้ ปใช้
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมสำมัคคี

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูนำภำพถ่ำยในสมัยก่อนของครูมำแสดงให้นักเรียนดู แล้วเล่ำถึงสภำพควำมเป็นอยู่
ของครูในสมัยก่อนให้นักเรียนฟังเป็นตัวอย่ำง
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรทรำบข้อมูล
เกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของตนเองหรือคนในครอบครัว
ขั้นสอน
๓. นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีกำรเรียนรู้และสืบค้นเรื่องรำวของตัวเรำ และครอบครัวจำก
ภำพถ่ำย และสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมำในครอบครัว
๔. นักเรียนแต่ละคนนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของครอบครัว และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมำจำกบรรพบุรุษ มำบันทึกลงใน
ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรสืบค้นข้อมูลครอบครัวของฉัน
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสืบค้นเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของ
ครอบครัว และสิ่งของเครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมำจำกบรรพบุรุษ

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้ ใบงำน
- ภำพถ่ำยสมัยเก่ำของครุ
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 ให้นักเรียนเขียนสรุปกำรสืบค้นประวัติควำมเป็นมำของตนเอง ครอบครัว
ด้วยแผนภำพควำมคิด

วิธีการ
สืบค้น

ประโยชน์

การศึกษาประวัติ
ของตนเอง ครอบครัว

หลักฐาน

ขั้นตอน
การสืบค้น

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

ใบงานที่ ๐๒

บ ๙.๑/ผ ๓-๐๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละคนไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภำพถ่ำยเก่ำของครอบครัว และสิ่งของ
เครื่องใช้ที่พ่อแม่ของนักเรียนได้รับมำจำกบรรพบุรุษ แล้วบันทึกข้อมูล

ข้อมูลภำพถ่ำย

ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้

ชื่อสิ่งของ
ประโยชน์

ชื่อสิ่งของ
ประโยชน์

(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เรื่อง แผนภาพประวัตติ นเองและครอบครัว

แผนภาพประวัติของตนเองและครอบครัว

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

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

คาชีแ้ จงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน การสืบค้นและบันทึกเรือ่ งสาคัญของครอบครัว
เวลา ๒ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เส้นเวลำ (Time Line) ช่วยลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนได้ตำมควำมเป็นจริงที่ได้
จำกหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษำควำมรู้เรื่อง กำรสืบค้น และบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัว
ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละคนจัดทำสมุดภำพครอบครัวของตนเอง พร้อมกับเขียนสรุปประวัติควำม
เป็นมำของครอบครัวตนเอง และพร้อมเขียนเส้นเวลำ (Time Line) ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย โดยให้ครอบคลุมประเด็นตำมที่กำหนด ดังนี้
- กำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
- กำรใช้คำบอกช่วงเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์
- กำรเขียนเส้นเวลำ (Time Line) ลำดับเหตุกำรณ์
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 เรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสาคัญของครอบครัว บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ
พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำในแต่ละปีครอบครัวนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำ เช่น กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี
ใหม่กิจกรรมรดน้ำดำหัวคุณตำคุณยำยในวันสงกรำนต์
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงเกี่ยวกับกำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวว่ำ ในแต่ละครอบครัวมีประวัติหรือมีเรื่องรำว
ที่น่ำจดจำ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปอำจถูกลืมเลือนได้ กำรบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ จะทำให้เรำมีบันทึกพร้อมหลักฐำนไว้เล่ำให้ลูกหลำน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของกำรเขียนเส้นเวลำ (Time Line) แสดงเรื่องรำวของครอบครัวนำรี จำกนั้นครูอธิบำย
ให้นักเรียนเข้ำใจวิธีกำรเขียนเส้นเวลำ กำรลำดับเรื่องรำวที่เกิดขึ้นอย่ำงสัมพันธ์กัน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ครอบครัวของนำรี โดยให้สมำชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่กันเป็น ๒ คู่ แล้วให้แต่ละคู่
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- สมำชิกคนที่ ๑ อ่ำนโจทย์คำถำม และเขียนคำตอบ
- สมำชิกคนที่ ๒ เป็นฝ่ำยสังเกต ตรวจสอบคำตอบ
๕. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสำคัญของกำรสืบค้นข้อมูล และกำรบันทึกเรื่องรำวที่สำคัญต่ำงๆ
ของครอบครัว
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้และบอกแนวทำงในกำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- ตรวจผลงำนตำมใบงำน และประเมินผลกำรร่วมกิจกรรม
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๑ ย้อนรอยไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการสืบค้นและบันทึกเรื่องสาคัญของครอบครัว บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ พลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๒ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- วิธีกำรสืบค้นเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำแล้วที่
เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว
- ใช้คำบอกช่วงเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเอง
จุดประสงค์
ความรู้
๑. เรียงลำดับเหตุกำรณ์ควำมเป็นมำ
ของครอบครัวตนเองได้
๒. ใช้เส้นเวลำ (Time Line)ลำดับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้
ทักษะ
๑. กำรคิดวิเครำะห์
๒. กำรนำควำมรู้ไปใช้
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมสำมัคคี
๓. ตรงต่อเวลำ

กิจกรรม (เวลา ๒ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำในแต่ละปีครอบครัวนักเรียนมีกิจกรรมใดที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำ เช่น
กิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่กิจกรรมรดน้ำดำหัวคุณตำคุณยำยในวันสงกรำนต์
๒. ครูอธิบำยเชื่อมโยงเกี่ยวกับกำรสืบค้นและบันทึกเรื่องสำคัญของครอบครัวว่ำ ในแต่ละครอบครัวมี
ประวัติหรือมีเรื่องรำวที่น่ำจดจำ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปอำจถูกลืมเลือนได้ กำรบันทึกเรื่องรำวต่ำงๆ จะ
ทำให้เรำมีบันทึกพร้อมหลักฐำนไว้เล่ำให้ลูกหลำน
ขั้นสอน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะของกำรเขียนเส้นเวลำ (Time Line) แสดงเรื่องรำวของ
ครอบครัวนำรี จำกนั้นครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจวิธีกำรเขียนเส้นเวลำ กำรลำดับเรื่องรำวที่เกิดขึน้
อย่ำงสัมพันธ์กัน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง ครอบครัวของนำรี โดยให้สมำชิกในแต่ละกลุม่
จับคู่กันเป็น 2 คู่ แล้วให้แต่ละคู่ ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
- สมำชิกคนที่ 1 อ่ำนโจทย์คำถำม และเขียนคำตอบ
- สมำชิกคนที่ 2 เป็นฝ่ำยสังเกต ตรวจสอบคำตอบ
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ สนทนำ ซักถำมร่วมกัน เกี่ยวกับหลักฐำนต่ำงๆ ที่สำมำรถบอกประวัติครอบครัว
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนร่วมกันสรุป หลักฐำนและวิธีกำรสืบค้นข้อมูลของครอบครัว
๗. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
-ครูมอบหมำยให้นักเรียนแต่ละคนจัดทำสมุดภำพครอบครัวของตนเอง พร้อมกับเขียนสรุป
ประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวตนเอง และพร้อมเขียนเส้นเวลำ (Time Line) ลำดับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นประกอบด้วย โดยให้ครอบคลุม
- กำรสืบค้นและรวบรวมข้อมูล
- กำรใช้คำบอกช่วงเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์
- กำรเขียนเส้นเวลำ (Time Line) ลำดับเหตุกำรณ์

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

ชิ้นงาน/ภาระงาน
1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจำกกำรสอบถำมผู้ปกครองและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนประวัติควำมเป็นมำของครอบครัวตนเอง โดยใช้คำบอกช่วงเวลำที่แสดงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
3. เขียนเส้นเวลำ (Time Line) ลำดับเหตุกำรณ์ที่เหมำะสม
4. จัดทำสมุดภำพครอบครัว และตกแต่งให้สวยงำม

สมุดภาพครอบครัว

บ ๙.๑/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่ำนเรื่องรำวของครอบครัวนำรี จำกหนังสือเรียน แล้วตอบคำถำม
๑. นำรีอำศัยอยู่ในจังหวัดใด

๒. เพรำะเหตุใด พ่อของนำรีจึงย้ำยบ้ำนไปอยู่ที่จังหวัดอื่น

๓. ในขณะที่ช่วยคุณแม่เก็บของเพื่อย้ำยบ้ำน นำรีพบรูปถ่ำยของใครบ้ำง

๔. นำรีรู้ว่ำ ครอบครัวของนำรีย้ำยไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธำนี โดยดูจำกหลักฐำนอะไร

ใบความรู้สาหรับนักเรียน

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
แต่งกำยเหมำะสมรักษำ
ระเบียบวินยั
ศึกษำเอกสำรและสอบถำม
เพื่อน ปรึกษำครูและฝึก
ปฏิบัติได้ถูกต้องพร้อมทั้งมี
ควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ช่วยเหลือครู เพื่อนอำสำ
ทำงำน และแบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่นด้วยควำมเต็มใจ

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 ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. เดือนใดมีจำนวนวันมำกที่สุด
ก. มกรำคม
ข. มิถุนำยน
ค. กุมภำพันธ์
๒. ข้อใดเป็นช่วงเวลำในอนำคต
ก. วันนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์
ข. เดือนก่อนฉันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรี
ค. พรุ่งนี้ฉันจะไปเยี่ยมญำติที่ต่ำงจังหวัด
๓. ถ้ำนักเรียนต้องกำรแนะนำตนเองด้วยภำษำอังกฤษควรเริ่มต้นด้วยประโยคในข้อใด
ก. What is your name ?
ข. My name is Panida.
ค. I com form Thailand.
๔. “เมื่อวำนฉันไปทำบุญกับแม่ที่วัด” จำกข้อควำมเป็นช่วงเวลำใด
ก. อดีต
ข. ปัจจุบัน
ค. อนำคต
๕. ถ้ำวันนี้เป็นวันอังคำรที่ ๓๐ ตุลำคม พรุ่งนี้เป็นวันอะไร
ก. วันพุธที่ ๑ พฤศจิกำยน
ข. วันพุธที่ ๑ กันยำยน
ค. วันพุธที่ ๓๑ ตุลำคมวัด
๖. “ปีที่แล้วฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๑” ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. ปีหน้ำฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๒
ข. ปีหน้ำฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๓
ค. ปีนี้ฉันเรียนอยู่ชั้น ป.๔

๗. ปฏิทินมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. สำมำรถทำนำยเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนำคตได้
ข. ทำให้ทรำบเหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
ค. ทำให้ทรำบว่ำวันสำคัญต่ำง ๆ ตรงกับวันใด
๘. “ฉันเกิดเดือนเมษำยน เดือนที่ผ่ำนมำฉันมีอำยุครบ ๘ ขวบ” ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
ก. เดือนนี้เป็นเดือนเมษำยน
ข. เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภำคม
ค. เดือนหน้ำเป็นเดือนมีนำคม
๙. นักเรียนจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให้น่ำสนใจ ได้อย่ำงไร
ก. อ่ำนเรื่องตำมที่บันทึกไว้
ข. เล่ำเรื่องโดยใช้ภำพประกอบ
ค. เล่ำเรื่องตำมที่ได้ท่องจำมำ
๑๐. กำรเรียงลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองมีประโยชน์อย่ำงไร
ก. ช่วยให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นก่อน - หลัง
ข. ช่วยให้ทรำบว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นได้อย่ำงไร
ค. ช่วยให้ทรำบว่ำมีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์

********************************

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ

ป.๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก
ค
ข
ก
ค
ข
ค
ข
ข
ก

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๒ ชื่อแผน ภูมิใจในท้องถิ่น
จานวนเวลาเรียน ๑๘ ชั่วโมง

จานวนแผนจัดการเรียนรู้ ๖ แผน

.................................................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
พัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบัน มีควำมสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ซึง่ แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ท่ีควำมแตกต่ำงกัน กำรอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจึงเป็นหน้ำ ที่
ของทุกคน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส. ๔.๒ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑,
ส. ๔.๓ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑, ป.๒/๒
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๓ ,ป.๒/๔
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
กำรพัฒนำกำรของมนุษยชำติจำกอดีตถึงปัจจุบันมีควำมสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลง ควำมแตกต่ำงใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน
กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน
กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรำ

โครงสร้างของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

๑

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
แปลง

๓ ชั่วโมง

๒

กำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรใช้ชีวิตของ
ผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน

๓ ชั่วโมง

๓

กำรเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน

๓ ชั่วโมง

๔

กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของในชุมชน(๑)

๓ ชั่วโมง

๕

กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของในชุมชน(๑)

๓ ชั่วโมง

๖

กำรเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชนของเรำ

๓ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น

แผนที่ ๑ ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
- สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจำก
อดีตถึงปัจจุบัน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
- อธิบำยผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่
มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
- บอกปัจจัยที่เป็นสำเหตุทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงของชุมชน
(๓ ชั่วโมง)

หน่วยย่อยที่ ๒
ภูมิใจในท้องถิ่น
(๑๘ ชั่วโมง)

แผนที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน
( ๓ ชั่วโมง)
แผนที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน(๒)
- บอกบทบำท และหน้ำที่ของบุคคล
ที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
- อธิบำยคุณประโยชน์ของบุคคลใน
ท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจได้
( ๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน(๑)
- อธิบำยลักษณะของชุมชนเกำะเกร็ดได้
(๓ ชัว่ โมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันแตกต่ำงจำกผู้คนในอดีตมำก ควำมแตกต่ำงนี้เกิดจำกปัจจัยในด้ำนกำรดำรงชีวิต
ด้ำนที่อยู่อำศัย และกำรประกอบอำชีพ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจนมำถึงปัจจุบัน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
๑)หนังสือเรียน ประวัติศำสตร์ ป.๒
๒) บัตรภำพ
๓) ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรดำรงชีวิต
๔) ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนที่อยู่อำศัย
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำนที่ ๐๑
-. ใบงำนที่ ๐๒
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
-. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

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

กิจกรรมการเรียนรู้
- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ครูนำบัตรภำพมำแสดงให้นกั เรียนดู จำกนั้นให้นักเรียนพิจำรณำแล้วตอบคำถำมในประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- บัตรภำพทั้ง ๒ ภำพนี้ คืออะไร
- บัตรภำพทั้ง ๒ ภำพนี้ มีกำรใช้งำนอย่ำงไร และในครอบครัวของนักเรียนเคยใช้งำนสิ่งของในภำพหรือไม่ อย่ำงไร
- บัตรภำพทั้ง ๒ ภำพนี้ มีผลต่อกำรดำเนินชีวิตของเรำแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจนมำถึงปัจจุบนั

ขั้นสอน

๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน
๔. สมำชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ และเลขำนุกำรกลุ่ม แล้วแบ่งหน้ำที่กันแสวงหำควำมรู้จำกหนังสือเรียน และห้องสมุด
๕. สมำชิกแต่ละคู่ศึกษำทำควำมเข้ำใจข้อมูลควำมรู้ใหม่ และนำควำมรู้เดิมมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำน ดังนี้
- ทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรดำรงชีวิต
- ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนที่อยูอ่ ำศัย
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบนั

ขั้นสรุป

๗. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้ แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบนั
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบนั

วัดและประเมินผล

- ประเมินผลจำกำรทำแบบทดสอบ กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจผลงำนตำมใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตน
จำกอดีตถึงปัจจุบัน
- อธิบำยผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงที่มตี ่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกปัจจัยที่ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง

ทักษะ
๑. ทักษะกำรวิเครำะห์
๒. ทักษะกำรสังเครำะห์
๓. ทักษะกำรเชื่อมโยง
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ใฝ่เรียนรู้
๒. ควำมรับผิดชอบ
๓. มีวินัย

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ขั้นนา
๑. ครูนำบัตรภำพมำแสดงให้นักเรียนดู จำกนั้นให้นักเรียนพิจำรณำ
- บัตรภำพทั้ง ๒ นี้คืออะไร
- บัตรภำพทั้ง ๒ นี้มีกำรใช้งำนอย่ำงไร และในครอบครัวของนักเรียนเคยใช้งำนสิ่งของ
ในภำพหรือไม่ อย่ำงไร
- บัตรภำพทั้ง ๒ นี้ มีผลต่อกำรดำเนินชีวิตของเรำแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจนมำถึงปัจจุบนั

ขั้นสอน
๓. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ กลุ่มละ ๖ คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำง
ค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน
๔. สมำชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ และเลขำนุกำรกลุ่ม แล้วแบ่งหน้ำที่กันแสวงหำควำมรูจ้ ำก
หนังสือเรียน และห้องสมุด
๕. สมำชิกแต่ละคู่ศึกษำทำควำมเข้ำใจข้อมูลควำมรู้ใหม่ และนำควำมรู้เดิมมำเป็นพื้นฐำนใน
กำรทำใบงำน ดังนี้
- ทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนกำรดำรงชีวิต
- ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลีย่ นแปลงด้ำนที่อยู่อำศัย
๖. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน

ขั้นสรุป
๗. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้ แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของ
ผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้
ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๙. ประเมินผลจำกำรทำแบบทดสอบ กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจผลงำนตำมใบงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรภำพ
- ใบงำน
- แบบทดสอบ

ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบงำนที่ ๐๒
การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม
กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
๒. ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
๓. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

วิธีการ
๑. 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 ๒
________________________________
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
1. สำเหตุใดที่ทำให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทำงทำงน้ำ
เหมือนในสมัยก่อน
ก. ไม่มีแม่น้ำลำคลองให้เดินทำง
ข. มีกำรออกกฎบังคับให้ใช้กำรเดินทำงทำงบก
ค. มีกำรคมนำคมทำงอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่ำ
2. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
ก. กำรตัดถนนผ่ำนชุมชน
ข. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน
ค. คนในชุมชนต่ำงคนต่ำงอยู่
3. กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภำพของคน
ก. มีถนนตัดผ่ำนชุมชน
ข. มีโรงงำนมำตั้งหลำยโรงงำน
ค. มีโรงพยำบำลมำตั้งในชุมชน
4. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็นอย่ำงไร
ก. เป็นสังคมเกษตร
ข. เป็นสังคมอุตสำหกรรม
ค. เป็นสังคมเมืองขนำดใหญ่
5. เพรำะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบำงส่วนจึงอำศัยอยู่ตำม
ห้องชุดแทนกำรปลูกบ้ำน
ก. อำกำศในเมืองหนำวขึ้น
ข. พื้นที่ในเมืองมีรำคำแพง
ค. เป็นควำมนิยมของคนส่วนใหญ่
6. บ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุประเภทใด
ในกำรก่อสร้ำงมำกที่สุด
ก. ไม้
ข. อิฐ
ค. กระเบื้อง

7. อำชีพใดเกิดขึ้นมำใหม่ จำกวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง
ก. ค้ำขำย
ข. เพำะปลู ก
ค. รับตกแต่งเล็บ
8. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน
ก. มีควำมเป็นกันเองมำกเกินไป
ข. มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง
ค. มีควำมสนิทสนมกันมำกขึ้น
9. กำรที่ประชำชนพำกันเข้ำไปอำศัยอยู่ในเมืองมำก
จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนใด
ก. อำชีพ
ข. กำรศึกษำ
ค. กำรพึ่งพำกัน
10. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจำกควำมเจริญของชุมชน
ก. มีลำคลองลดน้อยลง
ข. เดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว
ค. ไม่ต้องเสียเงินซื้ออำหำรกิน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ค
ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ก
ข

บ ๙.๒/ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนดูภำพ แล้วอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงของกำรดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสมัยอดีต
เพื่อเปรียบเทียบกับคนในสมัยปัจจุบัน
๑.

๒.

๓.

บ ๙.๒/ผ ๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คำชี้แจง ให้นกั เรียนดูภำพ แล้วตอบคำถำมทีก่ ำหนด

บ้ำนในอดีต

บ้ำนในปัจจุบนั

๑. ลักษณะของบ้ำนในภำพเป็ นอย่ำงไร

๑.ลักษณะของบ้ำนในภำพเป็ นอย่ำงไร

๒. วัสดุส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในกำรสร้ำงบ้ำน คืออะไร

๒.วัสดุส่วนใหญ่ทใ่ี ช้ในกำรสร้ำงบ้ำน คืออะไร

๓. ข้อดีของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๓.ข้อดีของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๔. ข้อเสียของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร

๔.ข้อเสียของบ้ำนหลังนี้ คืออะไร



บัตรภาพ

ภำพเตำถ่ำน

ภำพเตำไมโครเวฟ

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

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 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันแตกต่ำงจำกผู้คนในอดีตมำก ควำมแตกต่ำงนี้เกิดจำกปัจจัยในด้ำนกำร
ดำรงชีวิตด้ำนที่อยู่อำศัย และกำรประกอบอำชีพ
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจนมำถึงปัจจุบัน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- หนังสือเรียน
- ใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอำชีพ
- ใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิต
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำนที่ ๐๑
-. ใบงำนที่ ๐๒
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำม กำรนำเสนอผลงำน ทดสอบ
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และใบงำน
-. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรม
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๒

กิจกรรมการเรียนรู้

- ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจนมำถึงปัจจุบัน

ขั้นสอน

๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๖ คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน
๓. สมำชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ และเลขำนุกำรกลุ่ม แล้วแบ่งหน้ำที่กันแสวงหำควำมรู้จำกหนังสือเรียน และห้องสมุด
๔. สมำชิกแต่ละคู่ศึกษำทำควำมเข้ำใจข้อมูลควำมรู้ใหม่ และนำควำมรู้เดิมมำเป็นพื้นฐำนในกำรทำใบงำน ดังนี้
- ทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอำชีพ
- ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิต
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๖. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้ แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน

วัดและประเมินผล

- ประเมินผลจำกำรทำแบบทดสอบ กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจผลงำนตำมใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- สืบค้นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตน
จำกอดีตถึงปัจจุบัน
- อธิบำยผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงที่มตี ่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกปัจจัยที่ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง

ทักษะ
๑. ทักษะกำรวิเครำะห์
๒. ทักษะกำรสังเครำะห์
๓. ทักษะกำรเชื่อมโยง

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

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่ำงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกอดีตจน
มำถึงปัจจุบัน
ขั้นสอน
๒. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ กลุ่มละ ๖ คน คละกันตำมควำมสำมำรถ คือ เก่ง ปำนกลำง
ค่อนข้ำงเก่ง ปำนกลำงค่อนข้ำงอ่อน และอ่อน
๓. สมำชิกแต่ละกลุ่มเลือกผู้นำ และเลขำนุกำรกลุ่ม แล้วแบ่งหน้ำที่กันแสวงหำควำมรู้จำก
หนังสือเรียน และห้องสมุด
๔. สมำชิกแต่ละคู่ศึกษำทำควำมเข้ำใจข้อมูลควำมรู้ใหม่ และนำควำมรู้เดิมมำเป็นพื้นฐำนใน
กำรทำใบงำน ดังนี้
- คู่ที่ ๑ ทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอำชีพ
- คู่ที่ ๒ ทำใบงำนที่ ๐๒ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชีวิต
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
ขั้นสรุป
๖. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันสรุปควำมรู้ แล้วเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
ใช้ชวี ิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๗. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงำนกำรเขียนผังมโนทัศน์แสดงกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบัน
๘. ประเมินผลจำกำรทำแบบทดสอบ กำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจผลงำน
ตำมใบงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรภำพ
- ใบงำน
- แบบทดสอบ
ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ใบงำนที่ ๐๑
- ใบงำนที่ ๐๒
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

บ ๙.๒/ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนหำรูปภำพเกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพในอดีต และปัจจุบันมำติดลงในกรอบ แล้วเขียน
อธิบำยลักษณะกำรประกอบอำชีพดังกล่ำว

กำรประกอบอำชีพในอดีต

กำรประกอบอำชีพในปัจจุบนั

บ ๙.๒/ผ ๒-๐๒

ใบงานที่ ๐๒
คำชี้แจง ให้นักเรียนเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงอดีตกับปัจจุบัน

อดีต

ปัจจุบัน
ด้ำนกำรดำรงชีวิต

ด้ำนที่อยู่อำศัย

ด้านอาชีพ

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

๔

 ไม่ผ่ำน
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 ชือ่ แผน การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนจำกปัจจัยต่ำงๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูบอกวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย กำรสื่อสำร ประเพณีในชุมชน
จำกอดีตถึงปัจจุบัน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
๑. หนังสือเรียน
๒. บัตรภำพ
๓. ใบควำมรู้ เรือ่ ง ชุมชนบ้ำนบำตร
๔. ใบงำนที่ ๐๑ เรือ่ ง กำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวติ
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ผลงำนตำมใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้จำกกำรตอบคำถำมกำรนำเสนอผลงำน
- ประเมินทักษะ จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกกำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียนรู้

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

ขั้นสอน

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรดำรงชีวิต ด้ำนที่อยู่อำศัย
๒. ครูนำบัตรภำพตลำดในชุมชนเมือง และตลำดในชุมชนชนบทมำให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพทั้ง ๒ ภำพ
ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๓. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนของตนเอง หรือชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงที่นักเรียนสังเกตเห็นได้
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลโดยกำรสอบถำม
พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกผล
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลกำรสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ
มำเปรียบเทียบ วิเครำะห์ และประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้รวบรวมว่ำ ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนใด มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร และส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงไร
๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำ และสืบค้นควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวิตของชำวบ้ำนบำตร จำกใบควำมรู้
เรื่อง ชุมชนบ้ำนบำตร ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- ลักษณะของชุมชนบ้ำนบำตร
- กำรประกอบอำชีพของชุมชนในอดีต
- กำรประกอบอำชีพของชุมชนในปัจจุบัน
๗. สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ในแต่ละประเด็น และซักถำมข้อสงสัยจนสมำชิกในกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจตรงกัน
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวิต

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๙. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนจำก
ปัจจัยต่ำงๆ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนใน
ชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. บอกปัจจัยที่เป็นสำเหตุทำให้
เกิดกำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนได้
๒. อธิบำยผลกำรกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนได้

ทักษะ
๑. ทักษะกำรวิเครำะห์
๒. ทักษะกำรสังเครำะห์
๓. ทักษะกำรเชื่อมโยง

คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มีควำมรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรดำรงชีวิต ด้ำนที่อยู่อำศัย
๒. ครูนำบัตรภำพตลำดในชุมชนเมือง และตลำดในชุมชนชนบทมำให้นักเรียนดู แล้วให้ นักเรียนช่วยกัน
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพทั้ง ๒ ภำพ ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๓. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนของตนเอง หรือชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนว่ำ มีกำร
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำงที่นักเรียนสังเกตเห็นได้

ขั้นสอน
๔. นักเรียนแต่ละกลุม่ สืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลโดยกำรสอบถำม พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกผล
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำผลกำรสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ มำเปรียบเทียบ วิเครำะห์ และประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้
รวบรวมว่ำ ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนใด มีกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนอย่ำงไร
๖. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำ และสืบค้นควำมรู้เพิ่มเติมเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนกับกำร
ดำเนินชีวิตของชำวบ้ำนบำตร จำกใบควำมรู้ เรื่อง ชุมชนบ้ำนบำตร ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- ลักษณะของชุมชนบ้ำนบำตร
- กำรประกอบอำชีพของชุมชนในอดีต
- กำรประกอบอำชีพของชุมชนในปัจจุบัน
๗. สมำชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรำยควำมรู้ในแต่ละประเด็น และซักถำมข้อสงสัยจนสมำชิกในกลุม่ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจตรงกัน
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันทำใบงำนที่ ๐๑ เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวิต

ขั้นสรุป
๙. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันสรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล
๑๐. ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจใบงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บัตรภำพ
- ใบควำมรู้
- ใบงำน

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. แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้

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

บ ๙.๒/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นกั เรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนกับกำรดำเนินชีวติ ของคนในชุมชน
บ้ำนบำตร
๑. คนในชุมชนบ้ำนบำตรประกอบอำชีพใด

๒. เพรำะเหตุใด บำตรพระที่บ้ำนบำตรจึงมีรำคำสูง

๓. บำตรพระที่บ้ำนบำตรมีคุณสมบัติแตกต่ำงจำกบำตรพระทั่วไปอย่ำงไร

๔. ชำวบ้ำนบำตรได้รับผลกระทบอย่ำงไร เมื่อมีเครื่องปั๊มบำตรที่สำมำรถผลิตบำตรได้ในปริมำณมำก

๕. ชำวบ้ำนบำตรปรับตัวอย่ำงไรต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น



บัตรภาพ

ภาพตลาดในชุมชนเมือง

ภาพตลาดในชุมชนชนบท

ใบความรู้
ชุมชนบ้านบาตร
หิรัญ เสือศรีเสริม เจ้ำของร้ำนและประธำนชุมชนบ้ำนบำตร กลุ่มอนุรักษ์บำตรไทยและภูมิปัญญำไทย
เล่ำให้ฟังว่ำ พื้นที่เล็กๆ บริเวณเชิงสะพำนเมรุปูนเป็นหนึ่งในห้ำร้ำนค้ำที่ยังคงทำบำตรอยู่ ส่วนร้ำนค้ำที่เหลืออีก
๔ ร้ำน อยู่ในซอยบ้ำนบำตร ถนนบำรุงเมือง แขวงสำรำญรำษฎร์ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ในพื้นที่ประมำณ
๔ ไร่ ๓๗ งำน ของสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
ชุมชนบ้ำนบำตรตั้งขึ้นในสมัยใด ยังไม่ปรำกฏหลักฐำนชัดเจน แต่ประมำณอำยุกว่ำ ๒๐๐ ปี ชำวบ้ำน
บำตรเดิมเป็นคนกรุงศรีอยุธยำ อพยพมำตั้งแต่ตอนเสียกรุงใน พ.ศ. ๒๓๑๐ และสันนิษฐำนว่ำ บ้ำนบำตร
อำจตั้งขึ้น เมื่อ พระบำทสมเด็จ พระพุ ทธยอดฟ้ำจุ ฬ ำโลกมหำรำช (รัช กำลที่ ๑) โปรดเกล้ ำฯ ให้ ส ถำปนำ
กรุงเทพมหำนครขึ้นเป็นรำชธำนีและขุดคลองรอบกรุงขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๖ ชำวบ้ำนจึงได้อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน
ในละแวกคลองนอกเมือง
นอกจำกนี้ยังมีข้อสันนิษฐำนเพิ่มเติมอีกว่ำ บรรพบุรุษเดิมของชำวบ้ำนบำตรเป็นชำวกรุงศรีอยุธยำที่เข้ำ
มำกับกองทัพไทยในสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๓) หลังจำกนั้นได้รวมกันมำอยู่ที่
ตรอกบ้ำนบำตร ตั้งถิ่นฐำนจนถึงปัจจุบัน
“ต้นตระกูลเรำอพยพมำจำกอยุธยำ เมื่อประมำณร้อยกว่ำปีแล้ว โดยมีบ้ำนไม้ทรงปั้นหยำของบรรพบุรุษ
นำมว่ำ “อิน” ช่ำงบำตรยุคแรก บ้ำนหลังนี้ผ่ำนกำรประเมินอำยุว่ำ ๑๔๐ ปี เป็นตัวยืนยันแนวควำมคิด บ้ำ งก็
ว่ำเมื่อก่อนเป็นทุ่งว่ำงเปล่ำ ชำวชุมชนยุคต้นจึงพำกันมำอยู่ แต่ไม่รู้ว่ำมีที่มำจำกไหน” ส่วนหนึ่งของข้อมูล เพื่อ
ยืนยันว่ำ ชุมชนแห่งนี้อพยพมำจำกกรุงศรีอยุธยำ
คนในชุมชนแห่งนี้สืบทอดกำรทำบำตรพระเป็นอำชีพเลี้ยงครอบครัวมำหลำยชั่วอำยุคน บำตรพระที่นี่
จะมีรำคำสูง เนื่องจำกเป็นงำนช่ำงฝีมือหลำยแขนงประกอบกัน ต้องใช้ทั้งช่ำงตีขอบ ช่ำงต่อบำตร ช่ ำงแล่น
ช่ำงลำย ช่ำงตี และ ช่ำงตะไบ คุณสมบัติของบำตรจึงมีควำมคงทน มีควำมหลำกหลำยในรูปทรงที่สื บทอดมำ
แต่โบรำณและถูกต้องตำม พระธรรมวินัยของพุทธศำสนำ

ใบความรู้(ต่อ)
เรื่องเล่าบาตรพระ
บำตรพระในปัจจุบันมีทั้งแบบบำตรปั๊มและบำตรบุ เรื่องนี้ หิรัญ บอกว่ำ ปัจจุบันมีกำรใช้เครื่องจักรปั๊ม
บำตรครั้งละมำกๆ เรียกว่ำบำตรปั๊ม บำตรชนิดนี้มีรำคำถูกเข้ำมำตีตลำดของบำตรบุ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ส่วน
บำตรบุ คืองำนบุของช่ำงไทยแขนงหนึ่ง มีกระบวนกำรทำบำตรด้วยวิธีดั้งเดิม คือ กำรต่อเหล็ก และตีขึ้นเป็น
รูปบำตรด้วยกำรทำมือ ประกอบด้วยเหล็ก ๘ ชิ้น ซึ่งบำตรของชุมชนบ้ำนบำตร คือบำตรประเภทนี้
ในช่วงที่บำตรปั๊มออกมำตีตลำด สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
ทรงรับรองให้ภิกษุสงฆ์สำมำรถใช้บำตรปั๊มได้ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อบำตร
“ผลกระทบจำกบำตรปั๊ม ทำให้ผู้ผลิตบำตรบำงรำยเลิกกิ จกำร จึงเหลือไม่กี่รำย ต่ำงจำกเมื่อก่อนทำ
บำตรกันทุกบ้ำน พอบำตรปั๊มออกมำ พวกผมจบเลย แล้วรัฐบำลตอนนั้นก็ไม่มีใครสนับสนุน ถ้ำเป็นบำตรปั๊ม
สำมำรถผลิตได้วันละ ๑๐๐ ใบ ต่ำงจำกบำตรบุพวกผมต้องใช้เวลำ ๕๖ วันกว่ำจะได้หนึ่งใบ และบำตรปั๊มรำคำ
ถูกกว่ำ” อมร กุลดิลกสัมพันธ์ ช่ำงเชื่อมบำตรคนสุดท้ำยในชุมชนวัย ๕ ปี กล่ำวถึงผลกระทบจำกบำตรปั๊ม และ
อธิบำยต่อว่ำ บำตรปั๊มมีลักษณะบำง น้ำหนักเบำ และไม่มีขอบ เป็นบำตรที่ผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ “ถ้ำ
เป็นพระผู้ใหญ่จะไม่ใช้บำตรปั๊ม จะใช้บำตรจำก บ้ำนบำตร” อมรยืนยัน เพรำะปัจจุบันคนที่สั่งทำบำตร บุ
ส่วนมำกเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือพระที่บวชนำน ส่วนพระที่บวชไม่นำน เช่น บวชหน้ำไฟ บวชเข้ำพรรษำจะ
ใช้บำตรปั๊ม
ปรับตัวเป็นของที่ระลึก
เห็นได้ว่ำ บำตรปั๊มเข้ำมำแย่งพื้นที่ทำงกำรตลำดของบำตรบุ เนื่องจำกหำง่ำยและรำคำถูก และส่วนมำก
คนกรุงเทพฯ จะซื้อเครื่องอัฐบริขำรหรือของเครื่องใช้จำเป็น ๘ อย่ำงสำหรับพระในย่ำนเสำชิงช้ำ ซึ่งบำตรพระ
ที่นั่นเป็นบำตรปั๊ม ต่ำงจำกตลำดบำตรบุ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ชำญชัย วำมะศิริ ผู้อำนวยกำรเขตป้อม
ปรำบศัตรูพ่ำยในสมัยนั้น ได้เข้ำมำสนับสนุนให้บ้ำนบำตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนได้มีกำรปรับตัว หันมำ
ผลิตบำตรเพื่อเป็นของที่ระลึก
“ถ้ำพ่อและพี่ยังอยู่ พวกเขำคงไม่ขำยบำตรให้ฝรั่งหรอก เพรำะฝรั่งไม่รู้คุณค่ำ” สรินยำ สุดดิศ ช่ำงเขียน
ทองวัย ๓๕ ปี กล่ำว เธอเป็นลูก สำวสุเทพ สุดดิศ ช่ำงบำตรฝีมือดี เคยทำบำตรถวำยพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว ขณะทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม ส่วน กฤษณำ แสงไชย เจ้ำของร้ำนหัตถกรรมไทย
โบรำณ บอกว่ ำ ร้ ำ นนี้ เ ป็ น ร้ ำ นที่ ข ำยบำตรแพงที่ สุ ด แต่ ทุ ก ๆ รำยละเอี ย ด มี ก ำรใส่ ใ จมำกกว่ ำ ร้ ำ นอื่ น
ยกตัวอย่ำงเช่น ตะเข็บด้ำนในบำตรดูเรียบ ไม่สะดุดมือ รวมทั้งกำรเขียนลำยทองเต็มพื้นที่บำตรด้ำนนอก ซึ่งถือ
ว่ำเป็นร้ำนเดียวที่ทำเช่นนี้
“คนในชุมชนบำงคนต่อต้ำนกำรทำบำตรลักษณะนี้ เขำบอกว่ำมันเป็นกำรผิดครู ผิดคำสอนของบรรพ
บุรุษ” เธอเล่ำและบอกว่ำ เป็นกำรประยุกต์บำตรให้ทันสมัยขึ้น เพื่อดึงดูดควำมสนใจ โดยวิธีกำรทำบำตรยังคง
ทำตำมแนวทำงครูบำอำจำรย์ บำตรของร้ำนนี้ ทำงพระสำยวิปัสสนำ (ธรรมยุติกนิกำย) มักนิยมนำไปใช้ และ
ชำวต่ำงชำติก็ชอบซื้อบำตรเขียนทอง “ฝรั่งชอบถำมว่ำ เอำไปใส่สตูเนื้อได้หรือเปล่ำ ดิฉันก็บอกไปว่ำไม่ได้นะ
คุณควรเอำไปตั้งโชว์ห รือเอำไปใส่เงินใส่เหรียญที่คุณเหลือในแต่ละวัน เมื่อเต็มบำตรแล้ว ก็เอำไปบริจำคให้
องค์กรอะไรก็ได้ในประเทศคุณ” เจ้ำของร้ำนหัตถกรรมไทยโบรำณให้คำตอบ

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

๔

 ไม่ผ่ำน
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 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๑) เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีสำเหตุมำจำกปัจจัยต่ำงๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวัน
ของคนในชุมชน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูกระตุ้นควำมคิดของนักเรียนชุมชนที่นักเรียนอำศัยอยู่ มีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหรือไม่
จงอธิบำย
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูถำมนักเรียนว่ำ หำกกล่ำวถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก โดยครูเปิด
โอกำสให้นักเรียนตอบได้อย่ำงอิสระ
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- หนังสือเรียน
- ใบงำนที่ ๐๑
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
- ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
- ประเมินคุณธรรม

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

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ หำกกล่ำวถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก โดยครูเปิดโอกำสให้นักเรียนตอบได้อย่ำง
อิสระ
๒. ครูเขียนรวบรวมคำตอบของนักเรียนลงบนกระดำน จำกนั้นครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ สิ่งที่นักเรียนนึกถึงส่วนมำกได้แก่
เครื่องปั้นดินเผำ ข้ำวแช่ ขนมไทย พระเจดีย์มุเตำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเกำะเกร็ด
๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดหมำยเลขประจำตัวให้สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มเป็นหมำยเลข ๑-๖ จำกนั้นร่วมกัน
ศึกษำควำมรู้เรื่อง ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกหนังสือเรียน
๔. ครูกำหนดให้นักเรียนหมำยเลข ๑ สัมภำษณ์นักเรียนหมำยเลข ๒ นักเรียนหมำยเลข ๓ สัมภำษณ์นักเรียนหมำยเลข ๔ และนักเรียน
หมำยเลข ๕ สัมภำษณ์นักเรียนหมำยเลข ๖ เกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตำมประเด็นที่กำหนดให้ใน ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปใจควำมสำคัญเกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิต ของคนในชุมชนเกำะเกร็ด แล้วบันทึกลงในใบงำนที่ ๐๑ เสร็จแล้วนำส่ง
ครูตรวจ
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ในประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้
- ลักษณะของชุมชนของเรำ
- กำรประกอบอำชีพในอดีตและปัจจุบัน
- ประเพณที่สำคัญของชุมชนของเรำ
๗. ครูอธิบำยให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกำรปรับตัวที่เหมำะสมกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๘. ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๑)
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตนจำกอดีตถึงปัจจุบัน จะทำให้
สำมำรถอธิบำยผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. สืบค้นถึงกำรเปลีย่ นแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตน
จำกอดีตถึงปัจจุบันได้
๒. อธิบำยผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลง
ของชุมชนที่มีต่อวิถชี ีวิตของคนในชุมชน
ได้

ทักษะ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะกำรวิเครำะห์
ทักษะกำรสังเครำะห์
ทักษะกำรเชื่อมโยง
กำรใช้ทักษะชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

ควำมมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
ควำมรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูถำมนักเรียนว่ำ หำกกล่ำวถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน นักเรียนจะนึกถึงอะไรเป็น
อันดับแรก โดยครูเปิดโอกำสให้นักเรียนตอบได้อย่ำงอิสระ
๒. ครูเขียนรวบรวมคำตอบของนักเรียนลงบนกระดำน จำกนั้นครูอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจว่ำ
สิ่งที่นักเรียนนึกถึงส่วนมำกได้แก่ เครื่องปั้นดินเผำ ข้ำวแช่ ขนมไทย พระเจดีย์มุเตำ ซึ่งสิ่ง
เหล่ำนี้ เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชุมชน
ขั้นสอน
๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มกำหนดหมำยเลขประจำตัวให้สมำชิกแต่ละคนในกลุ่ม
เป็นหมำยเลข ๑-๖ จำกนั้นร่วมกัน ศึกษำควำมรูเ้ รื่อง ตัวอย่ำงกำรเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน จำกหนังสือเรียน
๔. ครูกำหนดให้นักเรียนหมำยเลข ๑ สัมภำษณ์นักเรียนหมำยเลข ๒ นักเรียนหมำยเลข ๓ สัมภำษณ์
นักเรียนหมำยเลข ๔ และนักเรียน หมำยเลข ๕ สัมภำษณ์นักเรียนหมำยเลข ๖ เกี่ยวกับลักษณะวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน ตำมประเด็นที่กำหนดให้ใน ตำมใบงำนที่ ๐๑
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ สรุปใจควำมสำคัญเกี่ยวกับลักษณะวิถีชีวิต ของคนในชุมชน แล้วบันทึกลงใน
ใบงำนที่ ๐๑ เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ

ขั้นสรุป
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ในประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้
- ลักษณะของชุมชนของเรำ
- กำรประกอบอำชีพในอดีตและปัจจุบัน
- ประเพณที่สำคัญของชุมชนของเรำ๗. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่
๗. ครูอธิบำยให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญของกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกำร
ปรับตัวที่เหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น
๘. ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผูร้ ู้ในท้องถิ่น

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ใบงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ
๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบสังเกตควำมมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

บ ๙.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถำมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกำะเกร็ด
๑. ชุมชน ตั้งอยู่ในบริเวณใด

๒. ลักษณะกำรอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนในสมัยก่อน มีลักษณะอย่ำงไร

๓. คนในชุมชนสมัยก่อนประกอบอำชีพใด

๔. วัฒนธรรมที่ชำวชุมชนสืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ มีอะไรบ้ำง

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

๔

 ไม่ผ่ำน
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 ๕ ชื่อแผน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒) เวลา ๓ ชั่วโมง
.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรแต่งกำย ประเพณีในชุมชนเกำะเกร็ดจำกอดีตถึงปัจจุบัน จะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูให้นักเรียนมีแนวทำงในกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีของชุมชนได้อย่ำงไร
กิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในสมัยอดีตมำจนถึงปัจจุบัน แล้วสรุปผลกำร
เปรียบเทียบ
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกำะเกร็ด ดังนี้
- สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ
- .ใบงำน
- ซองคำภำม
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
- ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
- ประเมินคุณธรรม

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒) บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูนำบัตรภำพสินค้ำต่ำงๆ ที่มีวำงจำหน่ำยในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบันมำแสดงให้นักเรียนดู
๒. ครูให้นักเรียนสังเกตถึงควำมหลำกหลำยของสินค้ำต่ำงๆ ที่นำมำจำหน่ำย หลังจำกที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูกำหนดหมำยเลขประจำกลุ่ม จำกนั้นให้ส่งตัวแทนกลุ่มออกมำรับซองคำถำมที่ครูเตรียมไว้
๔. สมำชิกแต่ละกลุ่มวิเครำะห์คำถำมเพื่อหำแนวคำตอบร่วมกัน จำกนั้นร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นแนวคำตอบของกลุ่มที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำนำเสนอแนวคำตอบที่หน้ำชั้นเรียน พร้อมอ่ำนคำถำมที่ได้รับ
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจสอบคำตอบที่ตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอ โดยกลุ่มที่ ๑ นำเสนอแนวคำตอบ กลุ่มที่ ๒ ตรวจสอบ จำกนั้น
ให้กลุ่มที่ ๒ นำเสนอคำตอบ แล้วกลุ่มที่ ๓ ตรวจสอบ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนครบทุกกลุ่ม
๗. ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง และอธิบำยเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
๘. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในสมัยอดีตมำจนถึงปัจจุบัน แล้วสรุปผลกำรเปรียบเทียบ
๙. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนี้
- สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ
- ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๑๐. ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน(๒)
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประกอบอำชีพ
กำรแต่งกำย ประเพณีในชุมชนจำกอดีต
ถึงปัจจุบัน จะส่งผลกระทบต่อวิถชี ีวิต
ประจำวันของคนในชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. อธิบำยผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลง
ของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ได้

ทักษะ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะกำรวิเครำะห์
ทักษะกำรสังเครำะห์
ทักษะกำรเชื่อมโยง
กำรใช้ทักษะชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

ควำมมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
ควำมรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูนำบัตรภำพสินค้ำต่ำงๆ ที่มวี ำงจำหน่ำยในชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน
ปัจจุบันมำแสดงให้นักเรียนดู
๒. ครูให้นักเรียนสังเกตถึงควำมหลำกหลำยของสินค้ำต่ำงๆ ที่นำมำจำหน่ำย หลังจำกทีไ่ ด้ส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ขั้นสอน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- บัตรภำพ

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ใบงำน

๓. นักเรียนรวมกลุ่มเดิม แล้วครูกำหนดหมำยเลขประจำกลุ่ม จำกนัน้ ให้ส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมำรับซองคำถำมที่ครูเตรียมไว้
๔. สมำชิกแต่ละกลุ่มวิเครำะห์คำถำมเพื่อหำแนวคำตอบร่วมกัน จำกนั้นร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นแนว
คำตอบของกลุ่มที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ ออกมำนำเสนอแนวคำตอบที่หน้ำชั้นเรียน พร้อมอ่ำนคำถำมทีไ่ ด้รับ

การวัดและประเมินผล

๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจสอบคำตอบที่ตัวแทนกลุ่มออกมำนำเสนอ โดยกลุ่มที่ ๑
นำเสนอแนวคำตอบ กลุ่มที่ ๒ ตรวจสอบ จำกนั้นให้กลุ่มที่ ๒ นำเสนอคำตอบ
แล้วกลุ่มที่ ๓ ตรวจสอบ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนครบทุกกลุ่ม
๗. ครูตรวจสอบควำมถูกต้อง และอธิบำยเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
ขั้นสรุป

วิธีการ

๘. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบกำรเปลีย่ นแปลงของชุมชนในสมัยอดีตมำจนถึงปัจจุบัน แล้วสรุปผลกำร
เปรียบเทียบ
๙. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นควำมรู้เกีย่ วกับกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนดังนี้
- สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
- กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ
- ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๑๐. ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน
๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบสังเกตควำมมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

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

๔

 ไม่ผ่ำน
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 ๖ ชื่อแผน การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เอกลักษณ์ทำงประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ภำษำ อำหำร กำรแต่งกำย
ซึ่งมีควำมสำคัญที่บ่งบอกถึงควำมเป็นไทย ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของไทยไว้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมประจำภำคต่ำง ๆ ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
หรือศึกษำไว้ล่วงหน้ำในห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมประจำภำคต่ำง ๆ ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
หรือศึกษำไว้ล่วงหน้ำในห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ท
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- .ใบงำน
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ศึกษำค้นคว้ำประเพณี วัฒนธรรมไทย
-. ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
- ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
- ประเมินคุณธรรม

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

ขั้นสอน

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูอธิบำยให้ฟังว่ำ กำรที่นักเรียนจะทรำบกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนมีวิธีง่ำยๆ เช่น สอบถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้รู้ในชุมชน เพื่อสืบค้น
กำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ เช่น ควำมเจริญของบ้ำนเมือง ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี เป็นต้น
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลโดยกำร
สอบถำมพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกผล
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลกำรสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำก
แหล่งข้อมูลต่ำงๆ มำเปรียบเทียบ วิเครำะห์ และประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้รวบรวมว่ำ ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนใด มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงไร
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลสรุปจำกกำรเปรียบเทียบ วิเครำะห์ และประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้รวบรวมมำตีควำมและสังเครำะห์ว่ำ ข้อมูลที่ได้
จำกหลักฐำนใดมีควำมสำคัญ มีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้องตำมเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมำกกว่ำกัน
๕. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น ในประเด็น ที่กำหนด ดังนี้
-สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
-กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ
-ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสืบค้นข้อมูล และแนวทำงในกำรนำควำมรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
๘. ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- กำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตนจำกอดีตถึงปัจจุบัน จะทำให้
สำมำรถอธิบำยผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่มตี ่อวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน

จุดประสงค์
ความรู้
๑. สืบค้นถึงกำรเปลีย่ นแปลงในวิถี
ชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตน
จำกอดีตถึงปัจจุบันได้
๒. อธิบำยผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลง
ของชุมชนที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ได้

ทักษะ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทักษะกำรวิเครำะห์
ทักษะกำรสังเครำะห์
ทักษะกำรเชื่อมโยง
กำรใช้ทักษะชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

ควำมมีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
ควำมรับผิดชอบ
มุ่งมั่นในกำรทำงำน

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา
๑. ครูอธิบำยให้ฟังว่ำ กำรที่นักเรียนจะทรำบกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนมีวิธีง่ำยๆ เช่น
สอบถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้รู้ในชุมชน เพื่อสืบค้นกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของ
คนในชุมชน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกหลำยสำเหตุ เช่น ควำมเจริญของบ้ำนเมือง
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เป็นต้น
ขั้นสอน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลโดยกำรสอบถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้รู้ในชุมชน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองในอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วบันทึกผล
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลกำรสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ มำเปรียบเทียบ วิเครำะห์
และประเมินผลจำกข้อมูลที่ได้รวบรวมว่ำ ชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนใด มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่ำงไร
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลสรุปจำกกำรเปรียบเทียบ วิเครำะห์ และประเมินผลจำกข้อมูลที่
ได้รวบรวมมำตีควำมและสังเครำะห์ว่ำ ข้อมูลที่ได้จำกหลักฐำนใดมีควำมสำคัญ มีควำม
น่ำเชื่อถือ ถูกต้องตำมเหตุกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนมำกกว่ำกัน
๕. สมำชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น ในประเด็น ที่กำหนด ดังนี้
-สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
-กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำงด้ำนต่ำงๆ
-ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็น แล้วบันทึกข้อมูล
๗. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสืบค้นข้อมูล และแนวทำงในกำรนำ
ควำมรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตประจำวัน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผูร้ ู้ในท้องถิ่น

ภาระงาน / ชิ้นงาน
-. ใบงำน

การวัดและประเมินผล
๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

วิธีการ
๑. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. สังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุม่
๓. สังเกตควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เครื่องมือ
๑. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำนกลุ่ม
๓. แบบสังเกตควำมมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีควำม
รับผิดชอบและมุ่งมั่นในกำรทำงำน

เกณฑ์การประเมิน
๑. ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ ๖๐

บ ๙.๒/ผ ๔-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูล เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน โดยสอบถำมพ่อแม่หรือผู้รู้ในชุมชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของตนเองในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน แล้วนำข้อมูลที่ได้มำเปรียบเทียบว่ำ มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนอย่ำงไร ติดภำพประกอบพร้อมบอกแหล่งข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน
๑. สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒. กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชน
กำรประกอบอำชีพ
กำรแต่งกำย
กำรสื่อสำร
ประเพณี
๓. ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน

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 ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจำกควำมเจริญของชุมชน
ก. มีลำคลองลดน้อยลง
ข. เดินทำงได้สะดวก รวดเร็ว
ค. ไม่ต้องเสียเงินซื้ออำหำรกิน
๒. กำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนในข้อใด ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของคน
ก. มีถนนตัดผ่ำนชุมชน
ข. มีโรงงำนมำตั้งหลำยโรงงำน
ค. มีโรงพยำบำลมำตั้งในชุมชน
๓. บ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยในอดีตส่วนใหญ่ใช้วัสดุประเภทใดในกำรก่อสร้ำงมำกที่สุด
ก. ไม้
ข. อิฐ
ค. กระเบื้อง
๔. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ง. กำรตัดถนนผ่ำนชุมชน
จ. พื้นที่ของชุมชนถูกเวนคืน
ฉ. คนในชุมชนต่ำงคนต่ำงอยู่
๕. วิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต มีลักษณะเป็นอย่ำงไร
ก. เป็นสังคมเกษตร
ข. เป็นสังคมอุตสำหกรรม
ค. เป็นสังคมเมืองขนำดใหญ่
๖. สำเหตุใดที่ทำให้คนในปัจจุบันไม่นิยมเดินทำงทำงน้ำ
เหมือนในสมัยก่อน
ก. ไม่มีแม่น้ำลำคลองให้เดินทำง
ข. มีกำรออกกฎบังคับให้ใช้กำรเดินทำงทำงบก
ค. มีกำรคมนำคมทำงอื่นที่สะดวก รวดเร็วกว่ำ

๗. เพรำะเหตุใด คนในชุมชนเมืองบำงส่วนจึงอำศัยอยู่ตำม
ห้องชุดแทนกำรปลูกบ้ำน
ก. อำกำศในเมืองหนำวขึ้น
ข. พื้นที่ในเมืองมีรำคำแพง
ค. เป็นควำมนิยมของคนส่วนใหญ่
๘. อำชีพใดเกิดขึ้นมำใหม่ จำกวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง
ก. ค้ำขำย
ข. เพำะปลู ก
ค. รับตกแต่งเล็บ
๙. กำรที่ประชำชนพำกันเข้ำไปอำศัยอยู่ในเมืองมำกจะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนใด
ก. อำชีพ
ข. กำรศึกษำ
ค. กำรพึ่ งพำกัน
๑๐. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ก. มีควำมเป็นกันเองมำกเกินไป
ข. มีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้อยลง
ค. มีควำมสนิทสนมกันมำกขึ้น

_

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

ใบสรุปหน้าหน่วยย่อย
หน่วยย่อยที่ ๓ ชื่อหน่วย แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
จานวนเวลาเรียน ๑๒ ชั่วโมง

จานวนแผนจัดการเรียนรู้ ๔ แผน

.................................................................................................................................................................................
สาระสาคัญของหน่วยย่อย
ความหมายและความสาคัญของสัญลักษณ์ชาติไทยโดยพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย
มีความรัก ความภูมใิ จและธารงความเป็นไทย
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ส. ๔.๓ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑, ป.๒/๒
ท. ๑.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๓ ,ป.๒/๔
ท. ๔.๑ ตัวชี้วัด ป.๒/๑
ง. ๓.๑ ตัวชี้วัด ป. ๒/๑
ต. ๑.๓ ตัวชี้วดั ป. ๒/๑
ลาดับการนาเสนอแนวคิดหลักของหน่วย
พระมหำกษัตริย์ และพระรำชกรณียกิจของพระมหำกษัตริย์ในรัชกำลปัจจุบัน
คนดีในท้องถิ่น
วัมนธรรมประเพณีไทย
ภูมิปัญญำไทย

โครงสร้างของหน่วยย่อย
หน่วยกำร
เรียนรู้ที่

ชื่อหน่วย

แผนที่

ชื่อแผน

เวลำ

๙

ถิ่นไทยวิไลศิลป์

๑

คนดีในท้องถิ่น

๓ ชั่วโมง

๒

ในหลวงของเรำ

๓ ชั่วโมง

๓

วัฒนธรรมประเพณีไทย

๓ ชั่วโมง

๔

ภูมิปัญญำไทย

๓ ชั่วโมง

หมำยเหตุ

โครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ของหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

แผนที่ ๑ คนดีในท้องถิ่น
- บอกบทบำท และหน้ำที่ของบุคคล
ที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
- อธิบำยคุณประโยชน์ของบุคคลใน
ท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจได้
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๒ ในหลวงของเรา
- พระรำชประวัติในหลวงของเรำ
- พระรำชกรณียกิจของในหลวง
- กำรทำควำมดีถวำยในหลวง
(๓ ชัว่ โมง)

หน่วยย่อยที่ ๓
แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
(๑๒ ชัว่ โมง)

แผนที่ ๔ ภูมิปัญญาไทย
- ยกตัวอย่ำงภูมิปัญญำแต่ละท้องถิ่นได้
- บอกคุณค่ำของภูมิปัญญำท้องถิ่นได้
- บอกแนวทำงในกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นได้
(๓ ชั่วโมง)

แผนที่ ๓ วัฒนธรรมประเพณีไทย
- อธิบำยลักษณะวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำได้
- บอกคุณค่ำของวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญำได้
- บอกแนวทำงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญำของคนไทยได้
(๓ ชัว่ โมง)

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อแผน คนดีในท้องถิ่น

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
บุคคลทีส่ ร้ำงผลงำนทีม่ คี ุณประโยชน์ต่อท้องถิน่ เป็ นบุคคลทีค่ วรยกย่องและยึดถือเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ี
ในกำรปฏิบตั ติ น
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูเปิ ดโอกำสให้นกั เรียนสอบถำมข้อสงสัย เพื่อให้นกั เรียนสำมำรถนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบงำน
- กิจกรรมกลุ่ม
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
-. ชิ้นงำนจำกใบงำน
การวัดผลประเมินผล
-. กำรทำใบงำนได้คะแนนร้อยละ ๖๐
-. ควำมเรียบร้อยของชิ้นงำนได้คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนที่ ๑ เรื่องคนดีในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา จานวน ๓ ชั้วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กิจกรรมการเรียนรู้

แนวการจัดกิจกรรม
ทดสอบหน่วยย่อยที่ ๓ - ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา

ขั้นสอน

๑. ครูให้นักเรียนรวมกลุม่ เดิม จำกนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกผลงำนที่สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น หรือประเทศชำติของบุคคลต่ำงๆ
๒. ครูถำมนักเรียนว่ำ ในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนมีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วฒ
ั นธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่นใน
สมัยอดีตหรือในปัจจุบันหรือไม่ และสำมำรถสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่ำวได้อย่ำงไร
๓. ครูอธิบำยวิธีกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่นด้วย
วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนสอบถำมข้อสงสัย เพื่อให้นักเรียนสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
๔. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำผลกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่น มำร่วมกันอภิปรำย
และแสดงควำมคิดเห็น ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- ผลงำนของบุคคลในท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจ
- กำรทำคุณประโยชน์ในท้องถิ่น หรือประเทศชำติ
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ สรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมเห็น
๖. นักเรียนแต่ละกลุม่ ผลัดกันเล่ำถึงผลงำนของบุคคลในท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจ และกำรทำคุณประโยชน์ในท้องถิ่น หรือประเทศชำติโดยให้สมำชิกในกลุ่มตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง
๗. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันออกแบบแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผลงำน
๘. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำเสนอผลงำนแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๙. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของ
ท้องถิ่น
- ประเมินผลจำกตรวจใบงำนและผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนที่ ๑ เรื่องคนดีในท้องถิ่น
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา จานวน ๓ ชัว่ โมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา (๓ ชั่วโมง)
- บุคคลที่สร้ำงผลงำนที่มีคณ
ุ ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น เป็นบุคคลที่ควรยกย่องและยึดถือ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ิตน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. บอกบทบำท และหน้ำที่ของบุคคลที่ทำ
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
๒. อธิบำยคุณประโยชน์ของบุคคลใน
ท้องถิน่ ที่น่ำภำคภูมิใจได้
ทักษะ
๑. ทักษะกำรวิเครำะห์
๒. ทักษะกำรสังเครำะห์
๓. ทักษะกำรให้เหตุผล
๔. ทักษะชีวติ
คุณธรรมจริยธรรม/คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
๑. กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. มีควำมรับผิดชอบ
๓. มุ่งมั่นในกำรทำงำน
๔. มีจิตสำธำรณะ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
- นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
ขั้นนา
๑. ครูให้นักเรียนรวมกลุม่ เดิม จำกนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกผลงำนที่สร้ำงคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น
หรือประเทศชำติของบุคคลต่ำงๆ
๒. ครูถำมนักเรียนว่ำ ในชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนมีบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่นในสมัยอดีตหรือในปัจจุบนั หรือไม่ และสำมำรถสอบถำม หรือ
รวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่ำวได้อย่ำงไร
ขั้นสอน
๓. ครูอธิบำยวิธีกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่นด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ครูเปิดโอกำสให้นักเรียน
สอบถำมข้อสงสัย เพื่อให้นักเรียนสำมำรถนำไปปฏิบัตไิ ด้จริง
๔. นักเรียนแต่ละกลุม่ นำผลกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกำร
สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่น มำร่วมกันอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็น
ตำมประเด็นที่กำหนด ดังนี้
- ผลงำนของบุคคลในท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจ
- กำรทำคุณประโยชน์ในท้องถิ่น หรือประเทศชำติ
๕. นักเรียนแต่ละกลุม่ สรุปผลกำรอภิปรำยและแสดงควำมเห็น
๖. นักเรียนแต่ละกลุม่ ผลัดกันเล่ำถึงผลงำนของบุคคลในท้องถิ่นที่น่ำภำคภูมิใจ และกำรทำ
คุณประโยชน์ในท้องถิ่น หรือประเทศชำติโดยให้สมำชิกในกลุ่มตรวจสอบ ควำมถูกต้อง
๗. นักเรียนแต่ละกลุม่ ร่วมกันออกแบบแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผลงำน
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงำนแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น
๙. ครูและนักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสอบถำม หรือรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่ทำ
คุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่น
- ประเมินผลจำกตรวจใบงำนและผลงำน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. พ่อแม่ /ผู้ปกครอง /ผูร้ ู้ในท้องถิ่น
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
๔. กิจกรรมกลุม่
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. ชิ้นงำนจำกใบงำน
การวัดและการประเมิน
วิธีการ
๑. สังเกตกำรทำงำน
๒. ทำใบงำน/แบบทดสอบ
เครื่องมือ
๑. แบบประเมินกำรนำเสนอผลงำน
๒. แบบสังเกตพฤติกรรมกำรทำงำน
รำยบุคคล
เกณฑ์การประเมิน
๑. กำรทำใบงำนได้คะแนนร้อยละ ๖๐
๒. ควำมเรียบร้อยของชิ้นงำนได้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่ำง
ก. มีฐำนะร่ำรวย
ข. เสียสละให้แก่บ้ำนเมือง
ค. บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
๒. เรำศึกษำประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อประโยชน์ในด้ำนใดมำกที่สุด
ก. เพื่อให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อให้ทรำบนิสัยส่วนตัว
ค. เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิต
๓. คนในภำคใดนิยมรับประทำนข้ำวเหนียว
ก. ภำคเหนือ
ข. ภำคใต้
ค. ภำคกลำง
๔. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ภำคใต้ - แกงไตปลำ
ข. ภำคเหนือ - แกงโฮะ
ค. ภำคกลำง – แกงฮังเล
๕. ประเพณีใดที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลำนมีควำมกตัญญูต่อญำติผู้ใหญ่
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
ข. ประเพณีสงกรำนต์
ค. ประเพณีบุญบั้งไฟ
๖. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในวันสงกรำนต์
ก. ไปเวียนเทียนที่วัด
ข. ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ค. ไปกินเลี้ยงที่บ้ำนเพื่อน

๗. ข้อใดไม่ใช่กำรแสดงควำมเคำรพของคนไทย
ก. กำรจับมือ
ข. กำรกรำบ
ค. กำรไหว้
๘. ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึงข้อใด
ก. ระดับสติปัญญำของชำวบ้ำนในกำรเล่ำเรียนหนังสือ
ข. ควำมฉลำด ควำมสำมำรถของชำวบ้ำนในทำงไสยศำสตร์
ค. กำรสั่งสมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือทักษะต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
๙. กำรจุดบั้งไฟเพื่อบูชำพระยำแถน มีจุดประสงค์อย่ำงไร
ก. เพื่อขอให้น้ำไม่ท่วม
ข. เพื่อขอให้มีควำมสงบสุข
ค. เพื่อขอให้ฝนตกตำมฤดูกำล
๑๐. บุคคลใดมีบทบำทในกำรช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ก. ปำน ชอบดูภำพยนตร์
ข. ปอ นุ่งผ้ำไหมไปทำบุญที่วัด
ค. ป้อน ชอบซื้อตุ๊กตำคิตตี้เพื่อสะสม

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ

ป.๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ข
ข
ก
ข
ก
ค
ข
ค
ก
ข

บ ๙.๓ /ผ ๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำแผ่นพับ เรื่อง คนดีในท้องถิ่น โดยสอบถำมหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่
ทำคุณประโยชน์ต่อกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม และควำมมั่นคงของท้องถิ่นในสมัยอดีตหรือในปัจจุบัน

ชื่อ

นามสกุล

 ผลงำนที่น่ำภำคภูมิใจ

 คุณประโยชน์ที่ท้องถิ่น หรือประเทศชำติได้รับ

 แหล่งข้อมูล

อายุ

ปี

แบบประเมินคุณลักษณะ/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ชั้น ป. ๒

คุณภำพของผลงำน

กำรนำเสนอผลงำน

คะแนน ๔

กำรตั้งใจ/ควำมรับผิดชอบ

ชื่อ – สกุล

กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน

เลข
ที่

สรุปผล

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 ในหลวงของเรา

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงช่วยเหลือประชำชน
และทรงมีพระรำชกรณียกิจที่หลำกหลำย สมควรที่เรำคนไทยจะนำหลักกำร ปรัชญำ มำบูรณำกำรใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิต โดยเฉพำะปรัชญำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถ้ำเรำนำมำปฏิบัติก็จะทำให้เรำพบกับควำมสุขที่แท้จริง
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ครูควรให้นักเรียนดูพระรำชกรณียกิจของในหลวงและโครงกำรหลักของพระองค์คือหลักปรัขญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีครูคอยชี้แนะแนวทำงในกำรทำงำน
ครูเสริมควำมรู้โดยกำรเล่ำเรื่องเพิ่มเติม ครูฝึกกำรออกเสียงภำษำอังกฤษเป็นรำยบุคคล และฝึก กำรถอน
สำยบัวสำหรับนักเรียนหญิงและกำรโค้งคำนับสำหรับนักเรียนชำย
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- บัตรภำพ หรือบัตรคำ
- ใบควำมรู้
- ใบงำน
- กิจกรรมกลุ่ม
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม

- กำรทำใบงำนและชิ้นงำนจำกใบงำน
- กำรปฏิบัติตนที่ดีในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดผลประเมินผล
๑.คะแนนจำกใบงำนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒.ควำมตั้งใจในกำรทำกิจกรรม ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

แนวการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องในหลวงของเรา บูรณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

แนวการจัดกิจกรรม
ขั้นนา

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูนำภำพในหลวงมำสนทนำถึงพระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจที่สำคัญโดยศึกษำภำพประกอบในทีวีหรือหนังสือ
๒. นักเรียนร่วมกันระดมควำมคิดแล้วส่งตัวแทน ๑ คน ออกมำเล่ำถึงควำมสำคัญที่พระองค์ได้มีต่อปวงชน ชำวไทยคนละ ๑ อย่ำง

ขั้นสอน

๓. ครูสนทนำเกี่ยวกับภำพที่นำมำให้นักเรียนดู เรื่องเกี่ยวกับโครงกำรในพระรำชดำริ พร้อมกับร่วมกันสนทนำถึงควำมสำคัญ ตลอดจนกำร
ร่วมกันอนุรักษ์เป็นกำรทำควำมดีถวำยในหลวง ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้น เลือกภำพพระรำชกรณียกิจ จำนวน ๑ ภำพ แล้วเล่ำให้เพื่อนฟัง
หน้ำชั้นเรียนว่ำพระองค์ทรงงำนอะไรบ้ำง นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงโครงกำรในพระรำชดำริและกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง ว่ำมีอะไรบ้ำง ร่วมกันสนทนำ ครูสุ่มนักเรียนออกมำยกตัวอย่ำงกำรดำเนินชีวิตตำมรอยเท้ำพ่อมีอะไรบ้ำง

ขั้นสรุป

๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงเรื่องสัญลักษณ์ไทยมีอะไรบ้ำง และกำรร่วมกันอนุรักษ์อย่ำงไร

วัดและประเมินผล

- ประเมินผลจำกกำรร่วมกิจกรรมจำกกำรทำใบงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องในหลวงของเรา บูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และภาษาไทย จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา (๓ ชั่วโมง)
- พระรำชประวัติในหลวง
- กำรอ่ำนกำรเขียนคำศัพท์
ภำษำอังกฤษ
- กำรระบำยสีภำพลำยเส้นในหลวง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. เล่ำประวัติของในหลวง
๒. อ่ำนเขียนคำศัพท์ ไทย- อังกฤษ
๓. ระบำยสีได้เหมำะสมสวยงำม
ทักษะ
๑. ปฏิบัติตนในกำรแสดงควำม
จงรักภักดีต่อในหลวงได้ ได้
๒. กำรทำงำนกลุ่ม/รำยบุคคล
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
๑. ควำมสำมัคคี
๒. รักควำมเป็นไทย
๓. ควำมสะอำดเรียบร้อยของงำน

กิจกรรม (เวลำ ๓ ชั่วโมง)
ครูพำนักเรียน ฝึกกำรพูดภำษำอังกฤษว่ำในหลวงคือคำว่ำ King , Queen พร้อมกับสุ่มนักเรียน
ออกมำเขียนคำศัพท์ บนกระดำนดำให้เพื่อนทุกคนอ่ำนและสะกดคำพร้อม ๆ กัน
ขั้นนา
๑. ครูสนทนำร่วมกับนักเรียนเรื่องในหลวง เกี่ยวกับควำมเป็นมำ และตั้งคำถำม เช่น เรำรักในหลวงเพรำะ
อะไร โดยให้นักเรียนตอบคำถำมเดี่ยวหรือปรึกษำกันได้
๒. ครูแนะนำกำรตอบคำถำม โดยกำรนำภำพพระรำชกรณียกิจของในหลวงวำงเรียงไว้ให้นักเรียนดู เพื่อ
สร้ำงกระบวนกำรคิดและเป็นแนวทำงในกำรตอบคำถำม ครูอธิบำยเพิ่มเติมเรื่องควำมหมำยสีของ
ธงขำติ
ขั้นสอน
๓. ร่วมกันอธิบำยเพิ่มเติมถึงพระรำชกรณียกิจของในหลวงและโครงกำรหลักของพระองค์คือหลักปรัขญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับนำภำพมำใช้ประกอบกำรอธิบำย สนทนำซักถำมย้ำควำมเข้ำใจอีกครั้ง
๔. แบ่งกลุม่ นักเรียน โดยให้ศึกษำใบควำมรู้ร่วมกัน แล้วทำกิจกรรมในใบงำน ป. ๐๑ เรื่องเรำรักในหลวง
โดยมีครูคอยชี้แนะแนวทำงในกำรทำงำน
๔. นักเรียนแต่ละคนปฎิบตั ิกิจกรรมจำกใบงำน ๐๑ กำรระบำยสีภำพของในหลวง
๕. นักเรียนร่วมกันสนทนำร่วมกับครูเกี่ยวกับในหลวงอีกครั้งเพื่อย้ำควำมเข้ำใจและกำรทำควำมดีเพื่อเป็น
กำรถวำยควำมจงรักภักดีแด่พระองค์ ฝึกกำรออกเสียง ได้แก่ King (คิง) , Queen (ควีน)
ขั้นสรุป
๖. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงควำมสำคัญของในหลวง สิ่งที่ในหลวงทรงมอบแด่ประชำชนชำวไทยทั้งประเทศ
จนบังเกิดสุข กำรนำหลักปรัชญำมำใช้และทดสอบนักเรียนหลังเรียนในหน่วยย่อยที่ ๓

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภำพ หรือบัตรคำ
๒. ใบควำมรู้
๓. ใบงำน
๔. กิจกรรมกลุม่
ภาระงาน / ชิ้นงาน
๑. กำรทำใบงำนและชิ้นงำนจำกใบงำน
๒. กำรปฏิบัติตนทีด่ ีในกำรดำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ/เครื่องมือ
๑. กำรสังเกตกำรทำงำน และบันทึกใน
แบบสังเกตกำรทำงำน
๒. แบบทดสอบ
เครื่องมือ
๑. ใบงำนที่ ๐๑ ระบำยสีภำพในหลวง
เกณฑ์การประเมิน
๑. คะแนนจำกใบงำนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒. ควำมตั้งใจในกำรทำกิจกรรม ได้
คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

บ ๙.๓ /ผ ๒-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนระบำยสีภำพในหลวงต่อไปนี้ให้สวยงำม

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

บัตรภาพ สาหรับนักเรียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนำมเดิมว่ำ “พระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ำภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระรำชโอรสในสมเด็จ\ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลำนครินทร์
(ต่อมำได้รับกำรเฉลิมพระนำมำภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลำธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก)
และหม่อมสังวำล (ต่อมำได้รับกำรเฉลิมพระนำมำภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทรำ บรมรำชชนนี)
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระรำชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม
พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยำบำลเมำนท์ออเบอร์น
เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๓ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชดำเนิน
กลับประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๔๙๓ ทรงประกอบพิธีรำชำภิเษกสมรส กับ หม่อม
รำชวงศ์สิริกิติ์ กิติยำกร ที่วังสระปทุม โดย สมเด็จพระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวีพระพันวสำอัยยิกำเจ้ำ
พระรำชทำนหลั่งน้ำพระมหำสังข์ทรงจดทะเบียนสมรส ตำมกฏหมำยเช่นเดียวกับประชำชน ได้ทรง
สถำปนำหม่อมรำชวงศ์สิริกิติ์ ขึ้นเป็น พระรำชินีสิริกิติ์

พระราชกรณียกิจของในหลวง
พระองค์ทรงช่วยเหลือฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนชำวไทย หลำยด้ำน เช่น
ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ำและชลประทำน ด้ำนกำรจัดกำรและพัฒนำที่ดิน ด้ำนเกษตรกรรม
ด้ำนกำรศึกษำวิจัย ด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ด้ำนอำชีพเสริมและอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและโครงกำรตำมพระ
รำชประสงค์จึงได้เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยกว่ำ ๒,๐๐๐โครงกำรซึ่งล้วนแล้วแต่เพื่อควำมเป็นอยู่ของ
ชีวิตที่ดีขึ้นของรำษฎร์ทั้งสิ้น
ด้ำนกำรศึกษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำริพร้อมกับได้
พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนริเริ่มในกำรจัดสร้ำงโรงเรียนและวัดทำโครงกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ อำทิเช่น โรงเรียน ตำมวัดต่ำง ๆโรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนร่ม
เกล้ำ โรงเรียนรำชประชำสมำสัย กองทุนนวฤกษ์ มูลนิธิอำนันทมหิดลศำลำรวมใจ โครงกำร
พระดำบส โครงกำรสำรำนุกรมไทย และอื่น ๆ
ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงฟื้นฟูสืบทอดประเพณีหลำยอย่ำงเพื่อเป็นขวัญ เช่น
พระรำชพิธีจรดพระนั่งคัลแรกนำขวัญ พระรำชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยำ เป็นต้น
ด้ำนศำสนำ ทรงออกผนวชตำมพระรำชประเพณี เมื่อพุทธศักรำช ๒๔๘๕ ทรงอุปถัมภ์
กำรทำนุบำรุงศำสนำทุกด้ำน
เช่น กำรสร้ำงวัด สร้ำงพระพุทธรูป ประกอบพิธีทำงศำสนำ เช่น กำรทอดกฐิน ผ้ำป่ำ และกำร
บำเพ็ญกำรกุศลต่ำง ๆ
นอกจำกนี้ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุก ๆ ศำสนำที่ประชำชนนับถือ

โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณภำพของผลงำน

กำรนำเสนอผลงำน

คะแนน ๔

ควำมมีวินัย

ชื่อ – สกุล

ควำมร่วมมือ

เลข
ที่

ควำมสำมัคคี

แบบประเมินชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๔

๔

๔

๔

รวม
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน
( ………………………………..)
เกณฑ์การประเมิน
๔ หมำยถึง ทำได้ดีมำก
๒ หมำยถึง ทำได้พอใช้
เกณฑ์การตัดสิน ผ่ำนเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐
ผ่ำน
หมำยถึง ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินตั้งแต่ ๑๖ คะแนนขึ้นไป
ไม่ผำ่ น หมำยถึง ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินต่ำกว่ำ ๑๖ คะแนน

๓ หมำยถึง ทำได้ดี
๑ หมำยถึง ควรปรับปรุง

สรุปผล
ผ่าน ไม่
ผ่าน

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อแผน วัฒนธรรมประเพณีไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เอกลักษณ์ทำงประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ภำษำ อำหำร กำรแต่งกำย
ซึ่งมีควำมสำคัญที่บ่งบอกถึงควำมเป็นไทย ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของไทยไว้
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมประจำภำคต่ำง ๆ ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
หรือศึกษำไว้ล่วงหน้ำในห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ต
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมประจำภำคต่ำง ๆ ให้นักเรียนศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม
หรือศึกษำไว้ล่วงหน้ำในห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ท
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- ใบควำมรู้
- .ใบงำน
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ศึกษำค้นคว้ำประเพณี วัฒนธรรมไทย
-. ใบงำน
การวัดผลประเมินผล
- ประเมินควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำคัญกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมไทย
- ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม ประเมินผลงำน
- ประเมินคุณธรรม

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

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. สนทนำเกี่ยวกับ แสดงควำมคิดเห็น ในหัวข้อหัว “สยำมเมืองยิ้ม”

๒. นักเรียนร่วมสนทนำ แสดงควำมคิดเห็น จัดทำแผนผังควำมคิด “เมืองไทยนี้ดีอย่ำงไร”
ขั้นสอน

๓. แบ่งกลุ่มนักเรียน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำจำกใบควำมรู้ และสื่อ/แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เด่นของไทย ในด้ำนต่ำง ๆได้แก่ กำรแต่งกำยประจำภำค อำหำรไทยประจำภำค และวัฒนธรรมประเพณีเด่น
ประจำภำคต่ำง ๆ ของไทย ตัวแทนกลุ่มรำยงำนหน้ำชั้น
๔. ทำใบงำนที่ ๐๑

ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๕. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ควำมสำคัญ และกำรอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของไทย
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรม และตรวจผลงำน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- วัฒนธรรมประเพณีไทย

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. นักเรียนสนทนำเกี่ยวกับ แสดงควำมคิดเห็น ทำไมเมืองไทยจึงเป็นที่รู้จักในนำม
“สยำมเมืองยิ้ม”
ขั้นสอน
๒. นักเรียนร่วมสนทนำ แสดงควำมคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง “เมืองไทยนี้ดีอย่ำงไร”
นักเรียนร่วมสนทนำ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของไทยมี
อะไรบ้ำง เช่น กำรไหว้ ประเพณีวัฒนธรรม สถำนที่ท่องเที่ยว อำหำร ฯลฯ
๓. นักเรียนบันทึกควำมคิดเห็นของนักเรียนเป็นแผนผังควำมคิด นักเรียนบันทึกลงในสมุด
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษำจำกใบควำมรู้และสื่อ/แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด สืบค้นจำก
อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของไทย ในด้ำนต่ำง ๆ
เช่น กำรแต่งกำยประจำภำค อำหำรไทยประจำภำคและวัฒนธรรมประเพณีเด่นประจำ
ภำคต่ำง ๆ ของไทย ตำมใบงำน
๕. นักเรียนทุกกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลของกำรศึกษำ หน้ำชั้นเรียน
๖. นักเรียนร่วมกันสนทนำ แสดงควำมคิดเห็น ข้อมูลที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ ร่วมกันบอก
ควำมสำคัญประเพณีและวัฒนธรรมของไทย และควรอนุรักษ์ไว้ให้ได้อย่ำงไร
๗. นักเรียนทำใบงำน เป็นกำรบ้ำน
ขั้นสรุป
๘. นักเรียนร่วมกันสรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญของไทย
กำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

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

บ ๙.๓/ผ ๓-๐๑

ใบงานที่ ๐๑
คาชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง
ภำพที่เป็นวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และเขียนชื่อประเพณีวัฒนธรรมไทยที่เลือก

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
วัฒนธรรม หมำยถึง สิ่งที่ทำควำมเจริญให้แก่หมู่คณะ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมำ
เช่น วัฒนธรรมกำรใช้ภำษำ กำรแต่งกำย กำรรับประทำนอำหำร กำรแสดงควำมเคำรพ
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนรำกแก้วของต้นไม้ ที่เป็นรำกหยั่งลึกลงไปในดินเพื่อยึดต้นไม้ไม่ให้
ล้มเมื่อมีพำยุลมแรง เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่เป็นรำกฐำนในกำรดำเนินชีวิตให้เกิดควำมเจริญรุ่งเรือง

วัฒนธรรมไทยที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ชำติไทยได้สร้ำงสมวัฒนธรรมสืบมำช้ำนำน และวัฒนธรรมบำงอย่ำงได้สร้ำงควำมเจริญ
ให้แก่สังคม เช่น
๑. การแสดงความเคารพด้วยการกราบ ไหว้
ชำติไทยมีวัฒนธรรมกำรแสดงควำมเคำรพที่แตกต่ำงจำกชำติอื่นคนไทยเมื่อพบเจอกัน
จะทักทำยกันโดยกำรไหว้และกล่ำวทักทำยว่ำ “สวัสดี” กำรแสดงควำมเคำรพโดยกำรกรำบและไหว้
จะปฏิบัติแตกต่ำงกันตำมสถำนภำพของบุคคล
เช่น กรำบพ่อแม่หรือญำติผู้ใหญ่ไม่ต้องแบมือ
กรำบพระต้องแบมือ
๒. อาหารไทย
อำหำรไทยเป็นภูมิปัญญำของคนไทยที่คิดค้นนำพืชผักต่ำงๆ มีอยู่ในท้องถิ่น
มำปรุงเป็นอำหำรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละท้องถิ่น
เช่น ภำคใต้อำหำรส่วนใหญ่ ได้มำจำกทะเล
จึงมีกำรนำสมุนไพรต่ำง ๆ มำใช้เป็นส่วนผสมใน
กำรปรุงอำหำรเพื่อ ดับกลิ่นคำว นอกจำกนี้
ยังมีกำรนำพืชผักที่มีสรรพคุณ เป็นยำมำเป็น
ส่วนผสมในอำหำร เช่น ข่ำ ตะไคร้ ใบมะกรูดฯลฯ
๓. ภาษาไทย
ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร
ดังนั้นชำติต่ำง ๆ จึงสร้ำงภำษำและตัวอักษรขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖
พ่อขุนรำมคำแหงมหำรำชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ของอักษรไทยในปัจจุบัน และเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ
คนไทยใช้ภำษำไทย บอกเล่ำหรือบันทึกเรื่องรำวต่ำง ๆ สืบต่อมำ
เรำควรอนุรักษ์ภำษำไทย โดยเขียนหรือพูดสื่อสำรด้วยคำที่สุภำพ
ไพเรำะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำ

ประเพณีที่ควรภูมิใจและควรอนุรักษ์
ประเพณี หมำยถึง สิ่งที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมำ จนเป็นแบบแผนที่เอื้อประโยชน์ให้กับ
สังคม ประเพณีที่สำคัญของไทยมีหลำกหลำยซึ่งจะมีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
ท้องถิ่น
ประเพณีไทยอันดีงำมที่สืบทอดต่อกันมำนั้น ล้วนแตกต่ำงกันไปตำมควำมเชื่อ
ควำมผูกพันของผู้คนต่อพุทธศำสนำ และกำรดำรงชีวิตที่สอดประสำนกับฤดูกำลและธรรมชำติอย่ำง
ชำญฉลำดของชำวบ้ำนในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย เช่น
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชำวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชำวจังหวัดยโสธร
ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้ำวจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้ำขึ้นธำตุของชำวจังหวัดนครศรีธรรมรำช

คาชี้แจงประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อแผน ภูมิปัญญาไทย

เวลา ๓ ชั่วโมง

.........................................................................................................................................................................
๑. สาระสาคัญของแผน
เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกควำมเป็นชำติไทยได้อย่ำงชัดเจน ได้แก่ ภำษำไทย กำรแต่งกำยแบบไทย
กำรแสดงควำมเคำรพด้วยกำรไหว้และกรำบ ดนตรีไทย นำฏศิลป์ไทย กีฬำไทยและกำรละเล่นพื้นเมือง และ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่คนไทยสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมบริบทของท้องถิ่น
และปฏิบัติสืบต่อกันมำจนกลำยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ครูสำมำรถปรับกิจกรรมกำรศึกษำค้นคว้ำได้
ตำมบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น
การเตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบควำมรู้
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ใบงาน/ใบความรู้/ใบกิจกรรม
- ศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรม และภูมิปัญญำไทย
-. หนังสือเล่มเล็กเรื่องภูมิปัญญำไทย
การวัดผลประเมินผล
-. ประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำภูมิปัญญำไทย
-. ประเมินกำรนำเสนอผลงำน กำรทำงำนกลุ่ม
- ประเมินคุณธรรม

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

กิจกรรมการเรียนรู้
๑. ครูและนักเรียนร่วมสนทนำ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีในท้องถิ่น
๒. นักเรียนศึกษำควำมหมำยของภูมิปัญญำไทยและดูแผนภำพภูมิปัญญำไทยจำกอดีตถึงปัจจุบัน
ศึกษำวิธีกำรขั้นตอนในกำรจัดทำหนังสือเล่มเล็กอย่ำงง่ำย

ขั้นสอน
๓. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จัดทำหนังสือเล่มเล็ก โดยนักเรียนศึกษำจำกใบควำมรู้ นำมำจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กอย่ำงง่ำย
ขั้นสรุป
วัดและประเมินผล

๔. ครูและนักเรียน ร่วมกันสรุปควำมเข้ำใจ ควำมสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
- ประเมินกำรร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ และตรวจประเมินผลงำน
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ : หน่วยย่อยที่ ๓ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องภูมิปัญญาไทย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน ๓ ชั่วโมง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขอบเขตเนื้อหา
- ภูมิปัญญำไทย

จุดประสงค์
ความรู้
รู้และเข้ำใจ ภูมิปัญญำไทย
ทักษะ
๑. กำรสื่อสำรและกำรบอกเล่ำ
๒. กำรสืบค้นข้อมูล)
๓. กำรสรุปและนำเสนอข้อมูล
เป็นหนังสือเล่มเล็ก
๔. ทักษะกระบวนกำรกลุ่ม
คุณธรรม จริยธรรม/คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๑. ควำมมีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. ควำมรับผิดชอบ

กิจกรรม (เวลา ๓ ชั่วโมง)
ขั้นนา กิจกรรม
๑. ร่วมกันสนทนำ เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ที่มีในท้องถิ่น
ขั้นดาเนินกิจกรรม
๒. นักเรียนศึกษำควำมหมำยของภูมิปัญญำไทย นักเรียนดูแผนภำพภูมิปัญญำไทยจำกอดีต
ถึงปัจจุบัน
๓. นักเรียนศึกษำขั้นตอนวิธีกำรทำหนังสือเล่มเล็กอย่ำงง่ำยจำกใบงำน และครูแนะนำ
เพิ่มเติม
กิจกรรมกลุ่มย่อย
๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มจำนวน ๔ กลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ในกำรจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษำใบควำมรู้ เกี่ยวกับ ภูมิปัญญำไทย และนำมำจัดทำเป็น
หนังสือเล่มเล็กอย่ำงง่ำย (ถ้ำนักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กไม่เสร็จ มอบหมำยให้ทำเป็น
กำรบ้ำน)
ขั้นสรุป
๕. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปควำมสำคัญภูมิปัญญำไทย
๖. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบควำมรู้
- ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์

ภาระงาน / ชิ้นงาน
- ศึกษำเรียนรู้วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำไทย
-. หนังสือเล่มเล็กเรื่องภูมิปญ
ั ญำไทย

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

ใบความรู้สาหรับนักเรียน
เอกลักษณ์ไทย
เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกควำมเป็นชำติไทยได้อย่ำงชัดเจน ได้แก่
๑. ภาษาไทย คือ ภำษำพูดที่ใช้สื่อสำรกันได้อย่ำงเข้ำใจ ถึงแม้จะมีสำเนียงที่แตกต่ำงกัน
ไปบ้ำงในแต่ละพื้นที่ รวมถึงกำรใช้ศัพท์กับบุคคลในระดับต่ำง ๆ และอักษรไทยที่ใช้ในภำษำเขียน
โดยทั่วไป
๒. การแต่งกาย ถึงแม้ว่ำในปัจจุบันกำรแต่งกำยของชำวไทยจะเป็นสำกลมำกขึ้นแต่ก็
ยังคงเครื่องแต่งกำย ของไทยไว้ในโอกำสสำคัญต่ำง ๆ เช่น ในงำนพระรำชพิธี งำนที่เป็นพิธีกำร
หรือในโอกำสพบปะ สังสรรค์ระหว่ำงผู้นำพิธีแต่งงำน เทศกำลและงำนประเพณีที่จัดขึ้น หรือใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ต้องกำร แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นไทยอย่ำงชัดเจน ในบำงหน่วยงำนของ
รำชกำร มีกำรรณรงค์ให้แต่งกำยในรูป แบบไทย ๆ ด้วย ซึ่งก็ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
๓. การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ซึ่งแบ่งแยกออกได้อย่ำงชัดเจน เช่น
กรำบพระพุทธรูป กรำบพระสงฆ์ กรำบไหว้บุคคลในฐำนะ หรือวัยต่ำง ๆ ตลอดจนกำรวำงตนด้วย
ควำมสุภำพอ่อนน้อมถ่อมตน กำรแสดงควำมกตั
\ ญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ควำมมีน้ำใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงควำมเกรงใจ
๔. สถาปัตยกรรม เห็นได้จำกชิ้นงำนที่ปรำกฏในศำสนสถำน โบสถ์วิหำร ปรำสำทรำชวัง
และอำคำรบ้ำน ทรงไทย
๕. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ประเทศไทยมีกำรติดต่อกับหลำยเชื้อชำติ ทำให้มีกำร
รับวัฒนธรรมของชำติ ต่ำง ๆ เข้ำมำ แต่คนไทยสำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ได้เหมำะสม และปฏิบัติ
สืบต่อกันมำจน กลำยเป็น ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย
๖. ดนตรีไทย กีฬาไทย และการละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ สิ่งที่กล่ำวมำนั้น เป็นเพียง
บำงส่วนที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของชำติไทย ถึงแม้ว่ำจะมีบำงอย่ำงที่มองไม่เห็น
เด่นชัดหรือเปลี่ยนแปลงไปบ้ำงแล้วก็ตำม แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป ก็คือ
ศักดิ์ศรีของคนไทย

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ ๙ ถิ่นไทยวิไลศิลป์ หน่วยย่อยที่ ๓ แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
๑. ประเพณีใดที่ช่วยส่งเสริมให้ลูกหลำนมีควำมกตัญญูต่อญำติผู้ใหญ่
ก. ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
ข. ประเพณีสงกรำนต์
ค. ประเพณีบุญบั้งไฟ
๒. คนในภำคใดนิยมรับประทำนข้ำวเหนียว
ก. ภำคเหนือ
ข. ภำคใต้
ค. ภำคกลำง
๓. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติในวันสงกรำนต์
ก. ไปเวียนเทียนที่วัด
ข. ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
ค. ไปกินเลี้ยงที่บ้ำนเพื่อน
๔. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ภำคใต้ - แกงไตปลำ
ข. ภำคเหนือ - แกงโฮะ
ค. ภำคกลำง – แกงฮังเล
๕. บุคคลใดมีบทบำทในกำรช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ก. ปำน ชอบดูภำพยนตร์
ข. ปอ นุ่งผ้ำไหมไปทำบุญที่วัด
ค. ป้อน ชอบซื้อตุ๊กตำคิตตี้เพื่อสะสม

๖. ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึงข้อใด
ก. ระดับสติปัญญำของชำวบ้ำนในกำรเล่ำเรียนหนังสือ
ข. ควำมฉลำด ควำมสำมำรถของชำวบ้ำนในทำงไสยศำสตร์
ค. กำรสั่งสมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือทักษะต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต
ในท้องถิ่น
๗. เรำศึกษำประวัติบุคคลสำคัญ เพื่อประโยชน์ในด้ำนใดมำกที่สุด
ก. เพื่อให้มีควำมรู้เพิ่มขึ้น
ข. เพื่อให้ทรำบนิสัยส่วนตัว
ค. เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิต
๘. ข้อใดไม่ใช่กำรแสดงควำมเคำรพของคนไทย
ก. กำรจับมือ
ข. กำรกรำบ
ค. กำรไหว้
๙. กำรจุดบั้งไฟเพื่อบูชำพระยำแถน มีจุดประสงค์อย่ำงไร
ก. เพือ่ ขอให้น้ำไม่ท่วม
ข. เพื่อขอให้มีควำมสงบสุข
ค. เพื่อขอให้ฝนตกตำมฤดูกำล
๑๐. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ได้รับกำรยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่ำง
ก. มีฐำนะร่ำรวย
ข. เสียสละให้แก่บ้ำนเมือง
ค. บำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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